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OPDRACT
AAN DEN. HE ERE

CHRISTIAAN BONGART
f >

'Der Beyden Regien ‘Doctor

en Advocaat.

At de kennis van nau-

keurige en te gelijk waar-

agtige Reyfigers en der-

lèlver Gedenkfchriften

veel vermaak en teffaas

nuttigheyd aanbrengen

,

zal onnodig zijn* aan ie-

mant te keggen
,
die door-

gaans in boekoeffening

,

en in het foet genoegen dat men daar in heeft
,
zijn

vermaak en uytlpanning vind. Deze kennis
,
durve

ik zeggen
,
zal

,
hoe gering ze ook by onkundige

gefchat word ,
by zulke die op redelijke bezighe-

den toeleggen
,
noyt tot die laagte vervallen , datze

creheel verwerpelijk zy •, ten minfte dan niet
, wan-

neerze onder het nutte en vermakelyke
,
nog iets te

* 2 voor-



O P D R. A G T.

voorfchijn brengt
,

’t welk tot nauwer ontdekking

van het onbekende ftrekt
,
ofdoor bare fèltfaam-

heeden
,
wanneerfè met de waarheyd verfèlt gaan,

den aandagt dragende houd. Hoe het hier me-
de zy

,
ik durve my vleyen

,
dat ik uyt hoofde

van geen 'van die beyde zal misdoen
,
wanneer

ik de vryheyd neme van deze kleyne Reystogt

UE. aan te bieden, om dat de ontdekkingen,

hoe gering dezelve ook in den eerften opflag

mogen fchijnen
,
by Reyskundige wel Reek zullen

houden
,
en dat de gevaarlyke en teflèns geluk-

kige uytkomften
,
van deze by naar verloorene

Menfchen , zoo veel opmerking en medelijden

verdienen
,

dat men miffchien zig der lefinge en

nalporing niet beklagen zal. Indien ik my hier-

omtrent al quame te vergiffen
,
zoo zal het my

genoeg*zijn aan de Werelt die blijken te mogen
leveren

,
dat ik aan UE. Vrientlchap op eeneby-

fondere wyze verbonden ben
,
en dat ik niets

liever zal toonen dan dat ik met alle foorten

van eerbied en agting blyve,

MYNHEER,
Utrecht dpi 1 1 van

Grasmamt 1 708

UE. Onderdanige Dienaar

\V. Broedhlet,
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VAN DEN

SCHRVVER.
En zegge van de Voorreedens alles wat

men wil , voor my , ik lees dezelve al-

tyd met vrugt: en zig van zulk een

noodzakelyk ding te onthouden , is

zoo veel als of men ,
ten kofte van J

t

- gemak en de reden , een goede mode

de zak geeft. Die tegenwoordig opentlyk voor den

dag komt, ftelt zig zelf in zulk een groot gevaar, hoe

opre°took zyn oogmerk, en hoe goed zyn werk zelfs

Zy, dat hy ten hoogden voorzigtig moet zyn mets

te
J

vergeeten , ten eynde hy daar door ’c verftand des Le-

zers als opwekke, en de quade uytwerkzels van on-

verftand en boosaardigheyd de pas affnyde. Maar in-

dien de Schryver zig op die wyze gedraagt uyt eygen

belang, zoo zullen, dunkt my, die gene, welke ge-

neegen fchynen zyn boek te willen lezen ook het ha-

re daar in ontmoeten, dewyl men hen den weg baant,

voor-
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voorligtj en veele dingen, die ze anders zwaar zou-
den gevonden hebben

,
gemaklyk maakt. Het zy hier

mcede, goede en regtmatige Lezer, zoo ’t wil, ik bid
u laat my toe dat ik hier een kleyn gefprek met u hou-
de, eer gy tot het lezen van myn verhaal overgaat.

Wanneer wy t’ Amfterdam op ons Zwaalfje fcheep

gingen, te weeten, myne Lotgenooten en ik, was’er
een ganfche fchalre van vrienden die ons verzelde en
uytgeley deed, en onder de laattte Vaarwellen hiel-

den zy niet op van verre en zoo lang als zy ons zien

konden te roepen , dat wy dog immers aityd wat
nieuws moeften fchryven , en onze brieven opvullen
met alle de omHandigheden die ons in deze ondernee-

minge mogten ontmoeten. Ik nam ook ter zelver tyd
wel voor om die verzoeken op te volgen , maar gy zult

onder ’t lezen van deze onze Hiftorie zien , dat het
volbrengen van myn voorneemen t’eenemaal onmoo-
gelyk is geweeft,

Wanneer ik nu wedergekeerd was, konde ik hun
verzoek, noopens het mededeelen van myn Dagver-
haal onmoogelyk van de hand wyzen , nog ook niet
weygeren op hondert en hondert dingen die ik ’er niet

ingevoegd had, maar nog diep in myn geheugen ge-
prent zaten , te antwoorden. Ik geloof niet dat ik

zedert dien tyd een eenige reys iemand van myn goe-
de kennitten ontmoet heb, die my geen oneyndig ge-

tal vragen voorftelde , en met eene ook geerne had
dat ik antwoordde: ja om het regt uyt te zeggen, myn
hoofd wierd fomtyds moede van al ’t vragen.

Om my nu van die moeylykheyt te ontlatten ,*quam
my op zeekeren tyd eens in gedagten , dat ingevalle
ik een fchriftelyk verhaal deed van myn Reys, en van

alle
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alle myne gevallen, ik veel moeyte zoude konnen voor-

koomcn , met het zelve te laten lezen onder goede

vrienden die begeerig mogten wezen om het te zien.

In der daad, ik begaf my aan ’t fchryven* dog ik

had zoo dra niet gedaan , of die aanteekeningen be-

gondcn onder de menfchen te raken. Toen ze my
weerom, gegeeven wierden, dagt my een zeeker teeken

van genoegen te zien zitten op de tronien der gener

die dezelve gelezen hadden , waar uy t ik iets tot myn
.genoegen voorfpelde. Ik zag dat men deel nam aan

de dingen die my wedervaren waren, en men zeyde

zelfs tegens my j Laat bet drukken , vrees.niet, het

Boek zal aangenaam zyn : men moet wel zedig maar
niet al te befchroomt wezen. Vaar zyn verfcheydt

zeldzame en ongehoorde dingen in , die de wereld beha-

gen zullen. Geloof uwe vrienden , en geef dit verhaal

in ’t ligt.

Dus heeft men my geplaagd en gedwongen. Eene

zaak, die ook waaragtig was en veel geholpen heeft

t’ myner overreedinge , voegden zy ’er nog by , na-

mentlyk : zy noemden een groot getal falfe Reyzen

,

die zelfs qualyk verzonnen, en nogtans wel verkoft

waren. En om de waarheyt te zeggen
,
ik dagt ook

by my zelven , zulke en zulke (en tegen wil en dank

quamen ’er my meer dan vyftien of twintig te bin-

nen ,
die ik hier niet noemen wil

, )
ja zulke en zul-

ke ligtvaardige knapen zyn zoo ftout en onbezuyfd

geweeft en hebben de wereld durven overladen en

in de hand floppen een deel belagchelyke bedriege-

ryen, en nogtans zyn dezelve wel ontfangen gewor-

den :
Waarom zoude het dan een eerlyk man niet

vryftaan waaragtige dingen te verhalen , daar nog
* * nut-
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nuttigheyt in fteekt ? Elendige Romannen met hare
qualyk aan-een-gefchakelde fabelen vinden nog kopers

;

Waarom zou dezen onvervalften Roman een ongeluk-
kiger lot wedervaren ?

Maar my dunkt ik hoor hier deze of gene ook al

zeggen> ’t Hangt veel aan de uytdrukkingen der zaken.
Een welgefchreven verhaal word met vermaak gelezen,
al is ’t dat’er een handjevol «gekheyt met wat Roman-
nery onder loopt : men Iet hedcnsdaags veel fcherper
en naukeuriger op de taal alsooyt voor dezen: en daar-,
om, Gy Boeren-Edehnan

, die uwe gevallen maargrof-
fo modo .vertelt , en alles wat gy gezien en gehoord
hebt, zonder het minde blankerzcl üf vernis, ter goe-
der trouwe opdift, durft gy u verbeelden, dat uwe
waaragtige, wonderlyke, en zelfs zeedelyke Hidorie»
of ook Polityke zoo gy wilt , in vergelykinge zal
koomen met de hedensdaagfe fchriften i

lk da toe , en wil zeer geerne bekennen
, qiet al-

leen geen gepolyd , maar ook ganfch geen fchryver
.tezyn, en heb ook nooyt gedagt het te zullen worden,
voor dat ik , door het onophoudelyk quellen , ’t welk
vyf of zes jaren geduurd heeft, genoodzaakt wierd te
bezwyken. Ik fchryf derhalvcu maar eenvoudig, zon-
der fchoonheyt van taal, of anderen dyl in ’t oog te
hebben , als die noodzakelyk is om verdaan te wor-
den.

Voor het overige maakt de eenvoudige waarheyt,
ganfch naakt

, en de zeldzaamheyt onzer gevallen»
het lighaam cn de ziel van dit werk uyt: want, goed-
gundige Lezer , de woede Eylanden hebben my zoo
veel doffe niet verfchaft als wel zulke Reyzigers ont-
moeten, die de bewoonde Landen bezoeken. Ik heb

daar
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daar nog Steedcn, nog Tempelen, nog Paleyzen,nog

oude Gedcnkteekens ,
nog Rariteytkamers, nog Aca-

demiën, nog Boekzalen gevonden: nog ook geen vol-

keren, over welkers. Godsdienft , Tale, Regeeringe,

Zeeden en Gewoontens ik eenige aanmerkingen konde

maken. Ik heb het reeds gezegt, en zal ’t nog eens

herhalen , ’t eenigfte , ’t welk wat van waardy is , en waar

door ik aangemoedigd ben om hef aan den dag te bren-

gen, is eerjielyk het zeldzame en het bovengetneene

,

zoo

ten opzigte van het gcene wy gedaan als ’t geene ons

wedervaren is : want twee jaren een Woeftyn te be-

woonen j
op een wonderlyke wyze daar af geborgen te

worden
•’ van Charjbdis op Scylla

,

(als het fpreekwoord

zegt) te vervallen }
drie jaren lang duyzent tormenten

op een dorre Rots door een ongehoorde dwinglandy

uyt te ftaan j
tegen hoopc daar van verloft te worden ï

behalven nog veele vreemde ontmoetingen die ’er mee

verzeld gingen, zyn dat geen zeldzame dingen? Ten

Tweeden , het is altemaal zuyver en onverValft wat

ik bier ter neer ftel. Het is my nooyt in de gedagten

opgekoomen myn verhaal op te fchikken > of ten kof-

ten van de waarheyt, die ik al myn leven zoo zeer

bemind heb , een niet te vergrooren. Ten Derden

zal ik ’er t’uwer voldoeninge nog by voegen, dat ’er

tegenwoordig nog twee getuygen in levenden lyve zyn

,

dewelke al die zaken hebben bygewoond.

Voor de reft is het onmogelyk, of daar moeten on-

der de dingen die latere Reyzigers van bekende plaat-

zen bybrengen j eenige loopen die oudere Schryvers

voor dezen al hebben aangehaalt. Het zy nu daarme-

de zoo ’t wil , wat my aangaat, wanneer ik fpreek van

de Kaap van goede Hoop, van Batavia , en verfchyde

* * z andc-



VOORREEDEN.
andere Oorden

, waar van.veele Reyzigers gefchreven
hebben, zoo fpreek ik van dingen, die my waardig
fchcenen aangeteekent te worden, zonder veel te on-
derzoeken wat ’er andere van gezegt hebben. in .

dien ik dan by deze gelegentheyt iets aanmerk daar
ganfeh geen nieuwigheyt in (leekt, zoo zullen ’er on-
getwyffeld nieuwe omdandigheden mee verzeld gaan.
Want, wanneer is het gebeurd dat twee mannen, wel-
ke geen uytfchryvers, maar ooggetuygen en onderzoe-
kers der zaken geweefl zyn , op een en de zelfde wy-
ze over een en de zelfde doffe gefchreeven hebben ?

Ik zal eyqdigen met eenige aanmerkingen over drie
zwarigheden die my tegengeworpen zyn : want, waar-
de Lezer , ik wil niets t’ uwer voldoemnge voor u ver-'
borgen houden nog verzuymen.

Eerftelyk dan word ’er gezegt, dat ik dikwils wat
ter zyden uytfpring.

Hier omtrent verzoek ik dat twee dingen in agt mo-
gen genóomen worden. Ik beken, dat onder het Schry-
ven dezer Memorien my meenigwerf in den zin is ge-
koomen de gedagte van den Heere Abt Choifi. Het is
my leed , zegt hy, dat de (iojfe zig zoo niet voor doet
als ik het wel wenfle. ...Ik geefwat ik heb. Ik wilde wel
wat aangenamer dingen aan u te zeggen hebben. En het
is waar dat ik my dikwils in diergelyken daat heb ge-
vonden. Myne naakte Eylanden hebben my zeerwey-
nig verfchiet opgedidj ja ik wil geerne belyden

, dat
ik , om ietwes te vinden , dikwils al eens van de ge-
meene weg heb moeten afdappen.

Ondertuffchen , indien men my geen ongelyk doet,
zoo hoop ik dat men ook myn tweede antwoord goed
zal keuren. Ik meen de regte eygenfehap van. een Reyf-

be-
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befchryving hier in te beftaan , namelyk , dat de aan -

-

merkenswaardige zaken, die een Reyziger gezien en op-

gemerkt heeft, of die hem wedervaren zyn , in diervoe-

gen behooren gefchikt te worden ,
dat den Lezer daar

door onderrigt bekoome, als of hy zelfs gereyfd, en

van alles ooggetuyge geweeft ware. Indien nu de za-

ke aldus word opgevat , zoo kan iemand alles bybren-

gen watt’zyner kennifle gekcomen is, Converfatien

,

zamenfpraken , iiremde ontmoetingen ,
en aanmerkingen

;

mits dat die dingen ook zoo uyt dc reyze vloeyen , dat

men voelen en taften kan , dat dezelve nergens anders

gehaald konnen zyn.

Volgens die ftellinge dan heb ik u in ’t breede kon-

nen en mogen verhalen , zonder my te buyten te gaan

,

de ganfche zamenfpraak rakende de Vrouwen : het uyt-

trekzel van de Gulde Sententien ;
het regt des menfchen,

en veel meer andere dingen, die van het onderwerp

fchynen af te wyken.

Ten Tweeden ,
fommige rieden my myn naam daar

voor te ftellen * en andere waren weder van gedagten

dat ik’er hem niet voor behoorde te zetten. Dit laat-

fte quam voort uyt een foort van verneedering en zedig-

heyt, gelyk men wel denken kan : maar de andere ga-

ven voor, dat iemand, die een zaak opentlyk teberde

brengt, verpligt is zig zelf bekend te maken.

Ik ben t’ eenemaal van dit laatfte gevoelen. Voor

myn deel, ik wil wel bekennen geen agtinge te heb-

ben vooreen Reyze zonder naam van den Auteur: nog

ook niet voor een Reysbefchryvinge van middelmatig

flag daar de naam al voor ftaat, indien de Schryver

geen getuygen bybrengt , byzonder wanneer hy van

verre komt. Weet men niet hoe de menfchen beftaan ?

* * 5 Een
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Een niet al te getrouw Reyziger, die zyn naatn ver-

bergt , of die door geen getuygen onderfteund word,
heeft veel verzoekingen om zyne Hiftorien wat op te

fchikken, ten eynde dezelve daar door te aangenaa-

mer te maken. Wy hebben zoo veel proeven van die

vvaarheyt , dat niemant zulx kan in twyffel trekken.

Ten Derden -, ziet nu eens wat men my al verder

heeft tegengeworpen. Wanneer men my vond, dan

eens tót der dood toe ziek van fcheurbot., dan eens

vervolgd van een heyr Rotten , dan eens in ftormen

cn orkanen
, dan eens geflingerd en gefold door ee-

nen onverbiddelyken Tyran, zoo wierd my gevraagd}

Waarom gaaft gy u over tot zulk een onderneemin-

ge ? JVifi gy niet dat ’er niets onzeekerder , nog tnoey-

lyker is < dan al die volkplantingen in de nieuwe werel-

den j hoe gehoon dezelve ook door luyden , die ’er by-

zonder belang in hebben , mogen afgefchilderd worden ?

En waaren al die moeylykheden en groote gevaren , wel-

ke de uytvoeringe van diergelyke ontwerpen altoos verzei-

len, u onbekend

?

Hoord nu eens wat reden ik gehad heb. Na dat

ik, beneffeiis zoo veel duyzenden van myne meede-

broederen, gedwonden was geweeft myn erfenisje te

verlaten, en my , paar aller oogen fchyn, voor eeuwig

af te fnyden van myne liefde vrinden , zonder in het

nieuwe Landfchap ,
werwaarts ik gevoerd'wierd j bydand

genoeg te vinden voor mynen hoogdringenden nood,

zoo gaf ik my geheel, om zoo te fpreeken, over aan

de Goddelyke Voorzienigheyr. In needrigheyt des her-

ten, en een diepe onderwerping nam ik een befluyt,

my van het tegenwoordige middel, ’t welk tot onder-

houdt van myn leven aangebooden wierd, te bedie-

nen.
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nen. Moede zynde van ’t gewoel des werelds , en af

gemat van de moeylykheden die ik daar in had uytge-

ftaan , verliet ik de ydelheyt en den onruft , zonder ’t

minfte leedwezen ;
en in dien reeds bereykten ouder-

dom ,
zogt ik' niet anders dan te mogen leven en te

fterven in vreede. Vermits ik nu niet veel meer te

verliezen had , zoo waagde ik ook niets , en ik konde

op iets beters houpen. Ik hadde vour altoos ic ver-

wagten de aangename rufte, die ik niet dan voor een

tyd gevonden heb op het Eyland
9 alwaar ik twee jaa-

ren doorbragt ,
en ongetwyffeld het overige van my-

nen loop gelukkiglyk voleynd zoude hebben , indien

den booswigt, die ons derwaarts voerde, ons niet ver-

raden , en het in Bolland gefmeedc voorneemen ver-

ydelc hadde.

Eyndelyk dan heb ik daar’ ’genooten een frifie lugt

,

zonder myn gezontheyt ’t minft t’ ontroeren. Ik ben

daar op myn gemak en in vollen overvloed , zonder

brood en zonder knegts, als een Prins onthaalt ge-

weeft. Ik was daar ryk zonder diamanten , zonder

goud ,
en zonder ftaatzugt. Ik heb een inwendig ge-

noegen gevoeld , om dat ik minder voor de dagelykfe

verzoekingen tot zondigen bloot lag : en in my zelven

als verrukt ter neder zittende, wezen myn eygen over-

denkingen my als met den vinger aan de nietigheyt

van een oneyndig getal dingen., die zoo meenigvuldig

in zwang gaan onder de inwoonderen van deze on-

gelukkige aarde : Van deze aarde, zeg ik, alwaar de

konft, onder voorwendzel van verbeetering , by-na al-

tyd de Natuur verdooft: daar de liftigheyt , erger

dan de konft
,
geveynftheyt , bedrog , bygelove , en

rovery een tyrannifche hcerfchappye voeren
>
jaa daar
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alles , om zoo te fpreeken , niet anders is dan dwalin-
ge , ydelheyt wanordre , bedervinge , quaadaardig-
heyt, en elende.

Ik zal hier eyndelyk nog iets byvoegen , te weten

,

wat ongemakken ons ook by het langer vertoeven op
dat Eyland mogten verzeld hebben, zoo heeft nog-
tans geweld alleen my doen verhuyzen. Het gestende
bloed, dc toomclooüc voorbarighcyt , en de ligtveerdi-

ge onderneminge van zeven jongelingen, hebben my
van deze gerufte verblyfplaats afgefcheurd.

Neen zagt , het is ’t werk van den Almagtigen ge-
weeft , ja van die zelfde Almagt, die my derwaarts
had geleyd. Hy is het die my door zoo veel jammer-
dalen veylig heeft doen heene gaan; en my befchut en
uyt duyzent gevaren verloft hebbende

, gelukkig van
xnyne woefte Eylanden heeft genoomen, en gevoert in
het wyduytgeftrekte , magtige , en roemrugtige Ey-
land van Groot Britanje* alwaar de liefde vandef-
felfs edelmoedige onderdanen my de hand heeft toe-
gereykt,en zoo veel rufte befchaft, als ik hier beneden
ooyt zoude konnen verwagten.

Londen , den i Offob. 1707.

NIEUWE
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reystogt
Van den Heere

Fran^oisLeguat 5
Edelman*

Gedaen in den Jare id<?o. en vervolgens.

— — <

eerste hooftdeel.

Vertrek van den Schryver uyt Vrankryk naar Holland , en

waarom. By wat gelegentheyt hy deze Re> ze onder-

nam. Zwarigheden die zig opdoen, wegens een Frans

Efquadre. Begeeft zig op een kleyn Scheepfc > om

gezeyde Efquadre naa te fpeuren. Wat Perfocmen

zig bLffeos hem op reys begeven. Hun
.

Co“™ fl
‘';

Vertrek van Amfterdam, en komftin Texel. Wan
",5

zy van daar zeylden, en wat koers zy hielden. Wat

hen by Hitland wedervoer. Komft by de Kananfche Ey-

landen. Wat Viflèn en Vogelen hen in den weg alvoor-

quamen. Befchryvinge van het Zout-Eyland , en het

gedierte dat daar gevonden word. Eyland Bonevite.

Plegtigheyt by het palieren van de Lime gebruykt.

Het Eyland Triftan. Komft aan de Kaep de bonne E-

fperance.

‘ïtDcmnal De tocflanüDcc fidfsfong jaïienin ^anfttP^V vunkrijkl

nootjaa&ten na mSDöclen uk te? en/ om Dat
Sadiihc

laten / namiftDeecrUe gdcgcntljept/ me öc ^oöö j ic

boo’Ucnial’cnt nip b?fcljiïttc / toaac/t» «ber tiaac

{3oHanD/ aitoaac ik öen 6 Sïugufii ’^jaar^ 1089. be&ou-
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De Heet Du
Quêne tuft

twee Sche-

den uyt,

Dog vertrek-

ken niet , en
waarom.

Ruft een
I'regatje uyt,
en waar toe.

2 N I E tr w E Reystogt
plnge ban ’t Nantifcb Edi£t fn ’t jaar 1685/ berflccFicn toa? getoecfï/
gefmaaïit/ of ihboorüeDar De MaiqiiisduQuêne-,met gocDblnDcn en on*
Dcc De befcbfrmljngcbim De Heeren Staten Generaal , enbc Heeren Bc-
windhebberen rftn de QolMndiicEe MaetfchappyeT tenigciUO<lieI itiaafi*

te/oni öet «igplanb Malcarenas ie gaan betoconen/ taftelenöe ten Dien
rpnbettoce gtoote ^djeepen roe/ om alk £janfct)e blugtelingen / Die ges
negen toaren Deje bolbplantlng te bcIpenbecmcecDcrm/ boot niet mcöe
te Moeten.

©e bffcöjfjbmge Die men te Dier tijD alormrte ban bet Ey!aiH2 ,’ttocI&
mentoegeng Dcflelfê ongemene fcljoonfiept Eden uoemDe/5ag/ Deeö 3ig
30a toel baoj / en Liaö 300 beel bermogen op mp/ bat 16 intoenbig ges
pjilt&elö toiejD om bet te gaan 3len ; met ren ba|! boojneemtn / Inge*
balie Ijct gesrgDe maar ten Drcïe fctraor toa?/ on» aksban mijne Dagen/
bupten fjet geujoel bon De tucrclD/ aiDaac In bieeöe te rpnölgen.
3De geinafilpfjrnt om onöer fjet getal Dr3cr Volkplanters te gerafien/

gebocgO bn De brrberlölnge Dcc 3orte rufl Die men (joopte op julh een
hoflelfjb Eylami te jiiikn genieten / namen alle stoarig&eüm/ Oir 3(9
eenlgjfnst fepetwitop te Doen om fcmanD te toccrIjonDen /

1
' ccnemaa I boeg.

2Üft begaf nip Dan naar De Heeren ble’er toel bet mtcfle belang in

ÖaDöen: Dc3c onrfmgcn mp 3ecr belecfb/ en bcterrtfm mp met De be-

Dlcnfnge/ oifDennaam ban Majoor op &ctg?ootfle&cl)ipD*ti Die ttoee.

JFDanneet nu Ijer uooüige blrnicn fcIjecp§boojD toa?/ en bootte alle?

gerteD om ’t 3dl te gaan/ 30a Dot men niet al? naa een goebe tofnD

biagctc/ onrfïont ’cc een gmtebt/ bat De Koning van Vrankryk/ Die

boo? De3fn mrcfïer ban Dat Eyhodtoa? getoecfï/ toeberot» een Efqua-
der ban 3dnm ^cljeepen Dertoaart? Ijab gesonDen. ©c oHseefiecgept

toaac Dit &kpn Efquader bet op gemunt jjaD/ en De niet ougegjonDe
bcec3e Intoclfie men/ toegen? betfcljcpDc tljölngcii upt Vrankryk ,ffa&/

toaren betotcgrcDcnen genoeg boo? Den Heere do Qaêne om De totgo
tahelbe ^efjeepen te Doen onclaDen; alsoo fpi een Deel arme en recD?

rtlenDige menfeben/ toaat ban bet mec|ïe geDfcIre npt bjoutoen en an*
Dere toerclQ05e perfoonen befionDe/ boo| een gjoot gebaar jouör bebben
moeten bloot fïtllm. ,Ü3aar om cbmtocl ten bolle bcrvlkrb te 3bn toat

Doeg Dat Efquader (InDfai ’er ren fn Sce mogt 35)0) In 't 3in IjaDDc/

300 rufïte&p/om gc3cpDe Efquader op te fpooren/ een Ftlepu Frcgatnpt/
’t toelh bp met eenlge bendingen bemanDc/ en ban alle?/ toaC3pon*
treilt Den tocïjt baDöen toaar te urerani 1 naubeuclg onDecrigte. üet
boojnaamfïe Daar 30 op te letten IiaD&rn bcflonD bier fn

:

I. ©at 3« al De Eylanden Die in ÖUU toeg naar De Kaapvar» goede

hoop lagen/ 3ouöen aauöoen: en toel boojnamcmïijb Die ban Martin-
Vas en Triftan.

II. ©at 3p Dan boojt? naar gesrpbe Kaap 3ouDen gaan/ cnbermes
men Daar / 300 brrl mogelgh toa?/ naar De regte tocjlanD ban bet

Eyland Eden/ en toat bet jfranfe Efquader ,Dat men 3rpDeln Stee te

toe5«j/ Dóg mogte ft» Dm 3I11 &cbbrn.
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t UI, mm ijct ujjplano Mafcarenas , in öcu naam ban Den Mar- ig$6i

qiiis, ald baat toe ban be Staten Generaal gemagtigb/ 5oube(n be® - ~

«ttinge «Banen/ bn alOim'ec geen Jkanftn telccbcn gebonben.'
3
IV ©at ingeballc sp op gcmrtöe Eyland niet honben bomen 3onbrt

bcel te magen / ;t; pet oan öoo? jouben 3etrcn naar 't «cplanb Diego-

Ruvs, bn be #eanfen genaamb Rodngue. „ . ,

V «ïnblm men ban oojöcclbe bat bit laatfcgcnoemöe Eyland ge--

noccnanm boojjlcn tuad ban noobmenbigfieben om een bolftptantingc

on te renten/ rn om bic gene/ toelhc boojneemend maren baar te gaan

tóooncn/ te bonnen boeben/ bat 3P (jet ban bcfgclpr op ben naam

banben bobengenoemben Mavquis (n bejit joubenneemen.

vi. ©at bet Scheepje mcbecom te rug soiibc gejonbm toojhen/

toanneec allcd mat tot ouöerbaut ban bic nfenme mcceib-üetoGonbccd

tnaë meebe gegeben / baar tipt gclfgt ;oubc 3ön -

VII. <i2n epnbelijb/ bat men een nauheurlgcbefcSrijtiingenioefl ma-

tte, ban bat Eyland/ op melfie 3p 500 lang flonben te braiagtm/ tot

be nnbece betaoonberdy bie niet langer mtenbcn acljtcr te blijben ban

ten hoogden tmee jaren/ nlbaac aangrimmen' 3onbm ;ijn; cn batte

bannesamentlp/ onber Cc brfrijcrmfnge cn met genoegjaam brbulp

ban be Bewindhebbers, ;ig meeflec 30tiben mahrn ban bet <!Eplanb

Ed
Si ontmerp nu albud opgcflclb 3nnbe / nrbepbbe men met ?uïït een w« n«m

pber / bat Ijct Scheepje in yet hojtenttjb in (laat rnalite om 30e tehie

«n 5>et mfcrö ban allcd/ mat tot een togt ban bic natuur noob3a-- *

heliiR mad/ rpclijft botsen; en tergend be ligtöept/ en fnrtbfptin’t

xctïlen / gtnaamb de Zwaalf. ©p be blag flonb/ bfnrfffud pet tea=

pen ban ben JfeetC Du Queue, be sillftjJCUft ban fjMUd Adriaande VI.

LIBERTAS S 1 NE LIGENTIA.
©at $/

Vryheit zonder uitfpattiflg.

©it £ legatie tuiert) onber anöecm booj3icn met tien fttthhen Kanon/

cn ooft 50a bed f&atrcgm/ öefcbmbe tot dtommanbmc Antony Val-

kau ,
geboojtig ban ’t €pïanb Ré. .ïfêaat manneer men mt gcrecD

mad om te bctiwWtm / lieten ccnige ban bc reebd aangrtcritenbcn ben

maêb 3flUtten / cn fetregen anbere gebagten ; 300 bat in plaatd ban 2?

Die te booten bjptoiïlig moren , tup ond getal bcrmiubcct jögcn tot op

tien; namentlijfe/

pauius Be***le , onb ttointig (aren / jijntw: een Koopmand 50011 Namen der

ban MetZ. peiloonen

jacob de la Café, oiiö %o jaren/ 3(jnbe een Koopmand 3oon ban tuiigetV*

Nerac : be^c l)ab ald ©fficicc gebieub onber bc 232nnbcuburgerd. mede gm-

jnn Tetkrd cm b?ogffi / ouD ió inren / 3Dnöc ecu hoopmand 3oón e«>-

ban St. Quentin in Picardie.
t Ifac
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1690', Ifac Boyer cm ftoopman/ ouö ontrent 27 /aren / en SBüotefterd- '—? 3oon niet Oer ban Nerac.

Jan de laHaye, Silbccfmit/ OUÖ 23 /aten/ geboortig ban Rouanen.
Jan André Guiguer, oiiöiojaren/ 5oonbancfiiöoopmanteLions.
Jan Pagni j ouD 30 /aren/ een nfeuto beheerDe/ en getoeejen Prafti-

fijn te Rouanen.
Robert Anfelin, Höoïmoar.d 300!! lipt Picardie, ouö 18 jaren.
Pierror OUÖ tz jareu/ geboojtig ban Rouanen.
«£n fpnbelp Fran^ois Leguat jècbilöbnaap/ ouö rupm 51 jaren/

geboortig unt öe Provincie van Borgonje: öf3e toicrö aangemcc&t ais
ÖoofD ban alle De anDereii.

vcmèkm Wcljoon Ijet ü?p fmercelyh Wel/ bijftfen ban 0113e metgejeneti (Die
Aiuftetdam. toaatfcbuniijn bet jelfDe oogmerft baööen alS Uip en onS tor gioote

troofï ;ouDcn bebben bonnen berftcehhm) te 51'en aacselen/ en Dat op
een trjö toanuccr top 5uijc Ijet niinfl bectoagtcDen/ po gaben ton onS
egtee met een geruft berte ober aan öe <©obig&r bootfienigbept/ en
toemohhen ban Amilerdam Den 10 gjulp ió?o. ©en DertienDrn qua?
men top op De fïee ban Texel, en blebcn Daar leggen tot Den 4 £>ep=>

tembfc Daar aan boigeuDe.

Zwueftorm. 3Bp raahteii Dan cpuDelijB onöec bet gc3e[fc[]ap ban bferenttofntig50o
Engelfche nis Hollandfche ,t>ct)ecpen t’jellj en namen /onöer ft fabaic
ban een Ooft-Zuyd-Ooften toinö/ Die De 5eplen tamclijft ronö DecD
flaan/ on3e fiotrS Nóordwaardp : maac De£ bolgenöcn nagtS breegrn
top in öe toint/ oerselD met eru 3toace jlojni / Die onS ebentocl geen
anöcre fcöaöe toebjagt Dan Dat bp on£ aan De biflcljen De beöoojlnbe
Inliomfï DeeDe betalen.

Komftby ©en 14 De toinö Zuyd-Weft geloopcn jfjnbe/ gaf 0113e Admiraal

wMMvurw fcn 3eI|ifcljoot / Dat ton De boers naar ft Noorden 3ouöen bouDen. ©cd
tidafr uyt anDeccn Daags hrcgeii ton Hitland in ft ge3(gt/ kggenöc op Deboogte
ftontkn. ban 60 <GjaOen 41 Jifófnutni. ©en 18 naDcrOen top gcmelDcEyland :

maar ong Scheepje liet öe Kaap ten Noord- Noord-Weften ban ond
afleggen/ omftr te betre booj&p te hoornen ; ft toclh ebentocl niet 3onör‘c
gjoote moeptc toeging. IDn meciiDen tuffcljen De miööelfïe Orkades Dooi tc

loopen/ maar De toinD liet Ijet niet toe. ©ie aan bet roer fionD/ niet
gelet brDbenöe Dat Ijet £>cöip öooj een (kefte ftrootn getoelDig aföieef /
berbnaSbe 3tec/ toanneer hy een platte rotS/ Daar niet boben een boet
toatcr op toa£/ ontrent 7 of 8 baDemen ban 3ig af 3ag leggen. ©pDit
ge3igt gaf bP 3»Ib een naar gefcfjjecuto/ bat topftr al te maai ban
berfcbjlbten / en een legelijb 3öne h&eöercn begon |0 <$ te rufthm / om
met 5tocmmen bet Eyland tc bsboomen: maar Ijet toad/ tot 01$ gc«
Itift / blah aan De rots öfep genoeg booj 011S ,§>cf)ccpjc/ 300 Dat ton
Dc3e ogenfcbijnltjbe camp jcer gclubbig ontquamen.
Schee ouö £>cb?ijbec 3cgt; Dat iemanö Die in öcjrn 00jö ban DellDe*

relö tot aan Dit berugte Thule of Hitland getoeefl is/ regt beeft om
bjpchjh en ongeficaft met fiijbe fiaben te mogen liegen/ 3onöec bfeeje

ban
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ban tcgcngcfpjooïicn te ?ul(cn toojDcn. <ön jcfterltjft/ fjct getal Der ge*

nee Die 5»g Dat boo?regt toerpgenen lg 3eet gjoot; en Dug blgftonff

OUÖC fpieehVUOOlD toaat : Dat van verre komt liegt beft. 3©at nip

aangaat/ ift 3a! De toaarlupt supbet tcc ncDec 3Ctten / alg of ilt niet

ccng te Tbule getorcfl toaare.

©it Eyland iorg ong < met het bertoonen ban een anDtc rotg/ Die

3ig tegt in on3en toeg opDreD, tra ttoeebemale een fdjtiltop’tlijf. €n
30P alg top brsig toaten om ooit Dit gebaat te onttoijltcn/ outöchtcccn

ban on5c'Hilatro3en een jfraufe föapcc / Die aiieg bp 3ettc toat goeD

fion Doen om ong te agtetbalcn. iDp begaben ong tot Ijet gcbeD ; en

Dat geDaan 5tjnöe/ maaïtten top ong gcrccöom'tboofttcbicDnumaac

haDDrn bet getuit Dat top ooft broeit bpanD ontfnapten : toant 300

Dia top onDet De lu ban Dat Eyland toeg toaten/ toon bp nietgoppng;

300 Dat De nagt /'Die een uur of Diic Daar na biel/ ong upt 5tjn gesigt

nam / rn Dc bolfe ftorrg / Die top t’onjct beljouDenifle bielDeu/ begun»

ftigDe. Hut De 3c ttoeebouDige berlofTinge op ernen Dag/ toiecDen top

alg ten bollen ber5cltcrD Dat <0oD een 3onDerItnge toagt ober ong bielD

:

toesbalbrn top bem Daar ooit boo» Danltten.

tÈtrn 21 bingen top met De banb een foottbanCorlieu of Tureluren, Tureime,

bie 3tö in oh3c 3cplen toierpcu : boopg toag ’cc een gjoote meenigte

ban Zccleeuwerken, Die met bliegen ronDom bet &cbip/ ong bet»

jciDe.

©en 28 boeren top Doo? een ganfclj ï^cprleget ban Zeezwijnen, ’t

tnelft ong nog ai cenig bermaaft bp 3etteöe. £>cr quam ong in Dcc

Daaö boo?/ alg ofsc in flagojDjc optroltlten/ en Dat5C / beljouDeng nog=

tang baar rang / bp beurten omtunmelDen. Sp quanten na ong toe / en

toei 300 Digt / Dat top’er een ban barpoeneerDen : (toant meer tollDen

top *cr niet bebben) ’t toelft gefcbieDDe met een DpetanD aan ’t enD ban

een ItootDe baftgrmaaltt. JDannecrsc getroffen 30n/ toojDen 3P Doo?

liet bcriicsen ban baat blocb allcngftcng fïau / en Dan baalt meit3e

«et gem alt l tilt op. ©C3e Dieren bebben beet bloeD; en Djagen/ eben

alg Dc Walviflen en anDerc Dieren meer / bate jongen in Den bunft.

©aar ingetoant bomt 3cec toei met Dat ban een Varken obeteen : booj

De tefl ig Ijet bleeg teaanaebtig/ en bieg ban fmaaft.

©en 6 ©ctobrc 3agen top een Efquader ban ontrent 30 gjootcHoi-

landfche Oorlogfchepen , tónat ban’et een bc5ijDen afD?oop en jagt

op ong maalt te/ 01300 bp niet toift toic top toaten : maar toannecc top

naDer bp tnalltanDrren quamen/ liet bp 39° blag tonnen en top Dc 0P3e/

en Daac na becboIgDe pDer 5ijntoeg.
. t _. . ,

©en 21 toiecDen top bp ligte JTSanefcbijn De Canarifcne Eylanden

getoaac: en Daar toag bet ooft Dat topDc paflaarwind ontmoeten / Die

ong tcouto bP Weef/ en toP ooh niet eet beclieten Dan opDeljoogtcban

negen graden. J©o meenDcn bp giffingc Dat ton ontrent yo mijlen

boben toinD ban Palm* toaren : maat bcbonDen te 3ijn ttijfcbcn

Fortevenutra Eli De Piek van Canarien. SUnflg De fttlfi ban Ijet cerfle

% \ boe*

1690.

Ondckken
een Ftaufe

Kaper.

1 Zeezwyneit*

Komft by de
Kanarifche

Eylanden*
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1690. boeren top öcn gan feilen Dag (jeenen / latenDc fjet te ba&Boajb leggenï
. en ’p abouDp met jonnen cnBcrgang jagen top gemeibe Piek. J0p

tooeien’cc ’p nagtp baoïbp / en toferCen geen een
,
3bcf)fp getoaat/ tjoe-

tocl pee jrlOen gefleurb óf mm tJinD Yt al ’t eet? of ’t anöet baartupg/
en boojnamcnlijlt ban öe Turken , om Datje jig DaatDoojgaanpalpin
een Ijlnbcrlagc herbergen / en bc ^cljffpcn Die Daac mijnen hoornen Ia»
Den / berraffen

vliegende ©en 18 jagen top op De Roogte ban 24 graden, 29 minuten, cett
viüen, gjoote meenigte vliegende Viflfen tonbom onp t)ccn 3toicren / toaac

ban fh’cc een/ ter lengte ban omtrent tien Dupmcn/ metaanDagrbe*
feljoiiöe. 3l5m binO’ct torpnige Die langer / maar jeet beele Die nier»

ftelp lilepnöcr 3jjn. ©e rug fp bmpntoob met Dlautoc pTefiftcn/ baat
300 i?td gcociip en ooft toat 3toart Doojfpeelt; ben btipft blanlt en blatt/

en Reeft tfr 3Ö&en DonBerroDc fcim&Bcn. ©c gjoote bicugelp ofbinnen
jij» bjupn / met geegjoene blaïiftcn bcfpibftelD/ maat De hlrpne/ alp
uieDe Oen fleert/ ligtgraanto. ©e oogen 3(jn gjoot en imtpuplenDe /
maar be appclp bjeeb en blnauto- ©e bunt ban Deftopipgnjpagtlg/en
bp - na 300 tuto alp een robbebcl. dommige Rebben bier bleügelp : en
bie top gegeten Rebben toaren ban fmaaft bp- na alp een Haring.

5in on5e boeften toojDcn Deje Viflen op een ganfrR onDcrc topje bet=
toonD : maar ift ttoijffcl geenjinp of Daar 3tjn berfcRrpbe foojten / en
ban berfcRepDe gcöaantcnp. ©e lerlandfe Paarden 3jjn niet gelyft bc
Vriefle. ©c Koebeeften van Kent 3tjn anDctP alp Die ban Middelfex,
niet tegcuflaanDe Die Provinciën aan clIianDercn grenjen: ja Die ban
Yfland jelfp Rebben geen Ijoojnen. Jtiaac om niet buptrn onp gcflagt
te gaan; anDerp ip een Neger ; anDcrp een Hoogduytzer , en anberp een
Chinees.

zyazeer ©eje arme beepjep/ bie metregt bcoj 3inncbeelöen ban onopRcaDcs
vieefagtïg. ipe bjreje jonDen bonnen Doojgaan / jijn geDutig alp blugtenbe ; ja

300 Djr 3p jfg om fjoog brgebm / toerpen 3p jlg t’ijatcr brijouöenifle/

ince|ieir tijö terflonD in öe 3ep(en ; om Datje maar 300 lang bonnen
blicgen alp Roate bfengeip nat 3tjn: toant alp’rrgeenöoctoigRcpt meer
in ip/ Dan beranberm Oèjcïbe aanflonDp tocct in binnen/ en Dom fjrc

gebogelte plotfelgft neecfïosren. .fBaat in ’t gemeen 3gn 5e 300 bjeeps

aeRrig / Datje toel na ’t anDcr enD ban De IDcrclD jouDen toillcn blies

gen.

waarom zy ©c rcöcii toaocom Dit gfDicrte ïiebrr Bc lugr ban bet toatrr tot jijn
liever ia de tooonplaatp Ijccft / lp Om bat De ZeebraaiTems en Dc Boniten Raat als

toc? bccbolgen / en een geDurigcn ©ojlog nanDoen : Oog Deeje onnos
ua >a'

jele beepjep jijn 300 bja fjet cetie gebaar niet onttoeeften of 30 ballen

trvftonD toeber in een anDcr
; toant De giootc roofbogelp/ ijate onbets

jPenlijlic bnanDen/ IjouDen met geljecle benDcn De toagt / om ftaac/

30a b?a 5p' be fut fjt tot een feljupiplnatp 3oeïten / maar lebcnDig in te

flollbcn. SJet jelföe Doet tocDetom Rct Zeezwijn aan Den ZeebraafTcm;

300 Dat top ïjfer in/ alp iti een fpicgel/ befetjontoen Ijct mcnfchcltjhe

leben/

1
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leüfti/ ’ttoeUt Dog met eeutoigburenbe oueufi en gebaren bct3cït gaat/ j^po.

en Waar in het juiahhe oog tot een p?ooi ban pet jfltehe berfïreftt.

©nbcrtufTcpen bebonben ton Dat onö £>cpip niet genoeg gebaHafï

toad/ tocöpaïbcn ton een bcfïupe namen ban naai’ t Zout-hylahd,

rtmt een nee planten bnn Kaap- ver*) te jepien/ etuUbaacnogmat

ha?lag i» tf nennetv. ©en 19. ©ctobee ïtcegen top gemtioe €pïmiDje

in *c itttats Quamen Dep bolgcnDen baagé op De reeDe / entoierpenop

aeht uabcmeit toaterg tmec anlterg tint 1 bp een poeh Die aan te Êupü*

bant legt. ©ng ^epip toicrö aanflonOg bC3ogt Doo? een gjoote mee=>

nfgre Zeevogels , Die ceng ftlapp neer bielen/ frt 3(0 met De jjatiD lieten

bangen: top atcn’cr teel cenigc ban/ maar botiDcn3eganffpmrt Qocd.

©aat maten nog betfepepbe nnDece Dieren/ toaac ban lp mpfepien

in ’t betüolg brtec gelegcntpept 5«*l pebben om tefp?erfien. SrbcrtOat

ton ban öe Caiurifchc Eylanden tnaten afgebaten/ paöDeh top pöet

möjgm een 5toaalf laten uptblirgen/ Dfe aittjö ’fSabonb$S op tón tQÖ

thutn? nuam 5 Dog Die bccfl rnahte Doo? een oiigtluh om een Piepje.

©en ti Dito gingen top in Den b?oegen mo?genfionb tori getoapent/

met De ponDen op 30 / na 3LanD toe om te jagen. JB? Den eetfïen op-

flag 3agen top een ganfep peptieger ban Boeken en Reen of wilde Ge y-

ten, Dte top ban bette 5eet gemahhrlph tien ftonöen/ om Dat petlanD

toenené De ongemeene Djoogte/ 3onbcc boffen of Heitellen 1^/ en niet

Dan 3eet boet grag boo?tb?engt ; ten mfnflen op Dfe plaat3en baat top

otmtooiben. 3t>p DooDDen renlge ban Die Geytjes, en Hetere op jee-

bec poogte leggen/ om De3dbf in ’t toeDreïtceren ban Dejagt mebe te

neemm ©aatna liepen top toel ttoce of D?ie uuten in ’t ronö om
toatec te toeften

' maat bottben nlctg Dan ’rgenc b?aït toag/ 30a Dat

ton gjooten Do?fI leDen. ©e Son flcelst Daar gctocïDig: en Dctopï’ec

aanfep geen fcpaDutoe te binDcn i$/ 300 betbeelDe De pitte ons* 6p upt=>

ncementpeuti ja Doo? toat pochen en toegen top ooit peen hrupfien om
mater / ’ttoaé alle*? te bergeefê. l^nheecbrii Dan epnDelph toeDerrug*

toaarténaar on5c Reên / en Daar bnn Daan na De geefumt/ altoaac top/

teer bèrmoefD cu afgemat/ met Somien onbergang aanmiamen. g«i

pet tocftfchreren ^ngcti top ee 11 ftljoon 1 mocDig Alezans of Geel- Paard ,

toelhcrji manen en fleert tot op Den g?onb ncDecpingen : nooit peb ift

beter portuur of ftaf ban een JDaarö gc3ten. ïfet bier blngte fepigtijr

boo? on£ torg / en becö genoeg5aam 5ien Dat pet rap tcc been toap.

©a>t bccre DceD 3ig nog een oiiöcc beeft ep/ 5onDct tc toeten mat nacm

top pet getint 3ottDen: j®n bagt bat pet een Kar, maflr atiDccen onDcc

onrf meenten Dat pet een Vos tnatf.
,

.

Ï0n bonDen aan fltanö nog meer ban ent, gejeïfchap/ Dte 5‘S ban

lanö begeben paDDen om Schildpadden tc bangen. l$n gingen gcltj»

ItechanDDan piet Dan Daar / om tc jlcn ofet geen bnrfrft toater tcbim

Den «ad/ maar al tc bergeefé. ©nDmuffcpcn biel Den abonbfïonb ;

to^haïben ton ong op pet 5anD / onDcr Den bïautocn pemc! tot flapcii be*

gapen/ 3pnDe imttuvö 50a flanto ban ponger en Dor
(
1 / a^bermoecD

brnv’t jagen. ,
*®ans

Vnnagten ah-;

daar.
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jn (Wie cnlitcr neber lagen / toieiben top on een fïel

H ïfiJJ? }?
tl RÖ icl[yï» toaFifirt gemaaftt Doo? b« muficaal aeftfneeuta

w'orden in rn ,§!,
cf
f
c Pan fen Ö a,, f£Ö Regiment Ezels, toaac ban top nirtfionDen

iwn flaspge- prufïagen toojDtn / of top niorfïcn 300 FupD fetneeutoen aiss *»/ m n»

ssiis afrlse«r»“%ffift
!&*!•»?#** j» fla* “om aSt met ótojtptS g™ „ï

Jgjp*. “MW».inrtmtrMftiap rupm opfirontoAmS*oo “at 0ft papen onp al benomen toap. «gpnbelnft berFiet nn&
bit gejeifcöap onp; onbectuffcben bonDcn top (torö baae te tioirrpn/ nn
(joope ban onp Ijfee of Oaac ren becboSen

;!? “f wd aan ïe hl ?
gelgft Ijct ooli gebcucDc : toant een gefitte fctjeSbe iifbanging naacbcnetien in reu Ftlrnu Fjol Daar toatec in toaV/ en teoïfh bJfr
Sl. g*jEEUrn wp* alp of top ee^o^
Je' becficri nfe “foJifnw

50111
' ^ct

[
cüönt Dat öe naCaar ban De/

«SS?Ccft»ZSiïOiT
sn“t|1 5ön 5out tojOT «

“Siwïïs ss.'swx rsü!xfiWffi'jTg
SiJfn0 D£b^1 b

?
n öout/ 5°B«n top De

“
“wSe

L
r!^mtn b

!
c °P toalhanDecen alp ^oilanöfe turf /en(iaften ec Den branD in : toen ijingm top ’t ffuft bircp aan een ton ie/en DcapDen t 300 lang booj Dat buut om / tot bet gaac toal rK

• SrLn/ ^ crn »,EC
? ! toat ^ fmaafi ! en toat een bunftni0ft

ü
0? &ta*,cn °lp iFi’rt maat aan gcDenft. JBancgtiijFi Den botigcc De bcfle faup ip/ 300 brDicnDe 3tg elbuoa al ban tnn

at"o™Ort
n
tojt™!'

tr/ mm ™ !™‘“ i"» .110 mm fj% Iion
, $£

Braden ten

opy«“vi^d anr;.
D;a0cp 5 toaacom top 300 brei ongein aft

moeftenvei- p
. -

oc
^e Eyland leDcp / Oaac top genoeg teeeten en te Dunftcn/

natten, £11 goeöe legging binnen fcbecppboojb baDDcn i Rgaac Die oné aanEanD baDDen met/ toaren tocDecom nL bao/o gecoepD ; zoo Dat toStegen tuil rn Danft moefFcn toagren tot 3p onp gnamen afbalen • ooftDagtensp niet Dat top bet 50a quaaO baööen
:

^tSam Sif berte iaïS
3P onp buut Men/ en (300 3P mrenDcn) bolfiootnen gloda

3
legen Den miDDas[quamen 30 onp becloffen/ en bragttn onp toeDerbi’tZwaalfje. ^it gefcbieDDc opDen 1, .fcobembec.

H 3 C

Waarom het «*t Zout-Eyland fp niet boben De acljt mglcn in ’t ronD ; en Djaant

jjuo/ncn oan 3cec noitelyfi 50111 Dat Daac/ Dooi ni DDei ban De ??ee en

SS*»/ proeft/ en aan De SupDFiant tuflcljen öc wtlen "n obabloJo

toemclm” Sd/'hïrS 3P
’*c

,
.

tofI aa» lanb om Den Schildpad te

to£rÏÏ w’«m U^{(^L
3C

fl

Dm
i

5chl dpad op 6rn rug of ’tonDecfIe boben
to epen/ om cc 3ig meeree ban te mabeiu ï}rt ganfepe fi?atiD Firicit

ban
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ban bat gebierte/ en toet bp5onDerafê 3p cpcrcnbcbbcn. 3©pfmce=

ten ban eenige ban bese logge en trage bccfïcn op ben rug/ ban

bctoclfte onbec allen ttoee (na gfffing ban cenlge fiennerfS) pbcr om
trein too. ponben toorg. 2©p namen ’ct’tbc|ïe ban mee aan baorb.

IBat ?al Ift meer 3eggcn ban ’t Zout-Eyland ? 3Bp bonben Ijfec

en baar toet ernige hocficontm/ maar bet beeft 3elf£ niet. <©e-

boaelte toag ’er niet ban alleen toat Musjes, bic lUm «jet in ge3

baante met De 0115e toccfctjllben / maar toel bp na be fjclft ftlcnm

bet toarcn. _

njb blenbe niet te bergcten bc fraape Kinkhoorengcsen behelpen

bic ’cr oberat berfpreib lagen, ©aar toarcn ’er ban aller&anbe nieu

reu ongemeen fcljoon ; ooh 500 / bat ift 3e ban mijn leben noopt

500 geven beb. JBcrften 3cftertpft ban een uptncemcnb aBcrftmee-

itcr- ©ie lebenbige branb- en anbtre bermengbe ftkuren ; be fotm 5

Die ceïlicpt / allcg toag rben fcljflbecagtlg / en beeb elft in bet bp=

iDnbcr 3tmen maftcr roemen. flft ging naar Indien, naar on3e

tegenvoeters, naartoocilcEylanden, ja ift toeft niet toaat al meer/

ban toaac ift mp inbeclöc noopt toccr te 3Ullrn homen ; rn mijn

oeefi opgeftropt niet bie gebngten / toilöc ift mp niet bcrlrbigen

om bt3clbe cp te rapen : maar inbien ift op mijn te rug repg

baar geftoomen toarc/ ift3onDe’cc een goebe partpban mebegeno»

men bebben- , . . . „

©etoijl Ijet mp in ben 3Ü1 fiomt/ 300 moet ift Ijicr nog bp boe-

gen; ©at bet mp Iierl 5cer fpett/ toanbclcnbcop bit Eyland, geen

ren ban bic gjooteenfcljoonc ©ogefê te ontmoeten bic men Flamin-

gen noemt / en bie / bolgcnp ’c berfjaal ban bcrfcbcpbc Reyzigers

,

toel bet allcropmerftelijfifle bier plaatse i<S. ^et toag mp jupfï niet

te boen om bic ©ogeljj cnfielgh te 3icn: neen/ bft boornaamffe bat

ift bieéaangnanbe beoogbe / toag maat om 3e eeng te bergeltjften

met be berfcljenbe befebrpbingen bic men ’er banbinb: toantallebe

é>cbttjbcré / bcljalbcn bc Heer Wrllougby, ften minflen alle bic ift

geleien Ijcb / cn al een btn g?oot getal uptmaften) 3eggen Dat bare

bfftften ban booren epnbipcn alg een lepel of fpabel ; maar Wil*

lougby bcfclnpft Dcjclüc brei fpitg toeloopenbe. •

©eiegjoote Natuurkundige borgt ’cr bp; ©at bp gelooft / bat

fiese 35ogeï ben naam ban Flaming bccl eer geftregen Ijecft toegeng

De fcljittcrcnbe bjanbbertoigc beeren/ ban cm bat bP oorfp?oniie=

Ipft upt Flaanderen ban Daan 3ottDc tot3en. <£:n 3efficnyft &f5c

berflanbigc Schryver beeft gjoot gcljjft ; toant top toeten Dat Dit flng

ban ©ogclg 01300 bremb en onbefienb tg in Flaanderen al? in fc.iu

Se
©en tJllgtm top.met een boojbetoinb bet anfier / en 5eplöen/

bolgcng be aan ons grgebenc o?Dte/nanc |jct «IrpIanD Mamnvas.

©en 7. biclben top brttoat bpbe toinb/ 300 lang totüöt ton bet

55 <£p-
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hoorantjes
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daar niet.
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irfpö. «gplanb Bonevue boojbp waren ; ’t welft tap onbcrtuflcöen befchott'

ben/ en ong niet beter toefcljem Dan (jet Zouc-Eylandj Dog fjet ig
beel langer en bergagtiget : maar Wp sagen ’et / eben alg op &et
anöcre/ ganfeljgcen bootnen.

worden rsn ©en ii. (tonöcn top boo? De cetffcmnal een ban Die botte/ Dog
«en orkaan niet m jn bmauDe flormDupen upt/ Die DegeeïupDen gcmeenlijftOr-
•r«yauen.

jcancn noemen j en eer wp aan geen spöc Der ïïpnie waren/ toirr»

Den top’cc ban tijb tot tiJD al eeng meer ban" Dar flag gewaar^
©ese Orkanen ji)n jcbece oraaptouiDen / bcrjelt met regen/ Die

3cet fcljieip opftoomen/ maat selDcti ooft langer Dan een qua/tlec-

uut'g Duren. 3©anneee men Desclbe ban bette aan slct hoornen /
gcbrupftt men wel een tofpnigje boo&org : Want inDien men De Marf»
feils nfet ann(lonDg 3amen gpDe/ 300 sotiDen Dlftwflg (lengen et»

3Cpïen ban boben neer fioomen/ en De maflcii3clfg gebaar loopen.
3ïlg De WinD al te fteftig ig/ 500 Iaat mm alle3cplen ballen/ of

ten mfnfien 300 beelc alg men fian. ©cDurenDe sul ft een ontbeer
(raat De üee getoelDig pol / en bjanD alg buut. ïfet gebeurt Difc>

Wilg Dat Die Orkanen berfcftepDemalen op tenen Dag Weerom fto*

men / sooöanfg Dat l)ct bolft Den ganffcflcn tijb alg op De Wagt
moet (laan. ©oo/gaang Wo?0 (Kt na 3ulfte büpen in een omme»
3icn D00D (lil. ©en *1. ging De winD op De ftoogte ban 7. gtaDen
iy minuten leggen.

Dood«n een ©rg abonDg biiigfii Wp een ttogel bp-na alg een Ijoutfnlp / Die Den

w»ik Ta Canfcöen Dag ronDom ong £>cöip Ijeen gestoiccD ftaD. <Qnje ma*
«aaien. trojeti DooDDen (jem niet 30a seer om te men/ hoewel fjp sulr Wel

WcerDIg Wog/ maar uit tocaaft/ omdat Ijp bier 3toaaibenber-
faagD IjaD/ Die ong al eenige Dagen Waren gcboïgO/ en’g morgeng
eu ’g abonög een Jlèttfpftie bmetDem ’t Welft te aangenamer toag/
om Dat wp Daar Dooj grDagten aan het bafle 2£anD/ Dat men 300
3eet bcmfnD alg men rnlDDen op de baren 3Weefr.

Tweede 01- ©en 13. &obembet bord ’er Wederom een uur tje beo* Dag / een
kaaa. 3toate Wolft boben ong Ijooft/ inboegen De gtoote (leng’ naar be-

neden quom / fjebbenOe De pjere banöcn Daar fjp meöe bad ge*
maaftt Wag ganfeb gebjoften. gft 30110e Dit niet aangcljaald heb-
ben / ten 3p ong bootgboIft3fg Daar 300 3rcr ober berWouDert (jaDDr.

©en i 4 - 3agm wp een onnoemcltjft getal ban Die Zeebraaffems
en Boniren , Waar ban ifi boben gefpjooften tjeb. ©ctoijl Drse bifs

ffcöen genoeg beftent 3tjn / 300 (jcb ift 3e niet Wilien befffirpben: Dbg
au De gelegentöept3igopDoetbnn3CtenrWfeöenmaIe te noemen / 300
Dagt mp goed te seggen jjoe 3p ’er upt5agen Die ift gesienheb.

'MtbiaaP ©e Zeebraafiems ban America , Waar ban De jjeet Rochefbrc
fpjeeftt/ hebben, 3cBt [)P/ een van vooren fpits toeloopende kop:

Dat (lag ban Zeebrdaflems ftm ift niet. ©ie ift meer alg eeng be-

Sigtigt fjeft/ ftaDben een conöe hop/ met een platagtige fnupt/ ’t

Welft
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tacïït feu tconu untlebetDe bie mp niet ject DfbaagDe. 9i& QeIoci f

B“fföatTmK op De fcbaotW ban Dfe ©jftï) Deel roemen
~

ff. mftöDat De Hlaic Daar bupten blpbe/ toont Die ig brctoonDereitf

vrirêrhifT »nH ttoïCDfEltp Doraden of Zóeebraaflems , toaac

Uaii Dc «ne^efpribfilö^ op ’tfijf met ligtgjome blahhen/ Die ah*

nUnilemiDe |?ce»cn fltoftecen op een Donltcrcn gjonö
j
De buph <£500

Sa5 5l2t: Dc ffeett en binnen met een Dun gouöbeigulo. .dd»^

£to?cnt jig nog fpattelt meer Dan Dit beeft toanne/e bet to «mg*
ment ld / of nog geen DooDtoonDe ontfangen beeft; ebcntoel (leeft

ERm ligt m të omtrent De bier of biff boeten Jong/ entoeegt

niet jtoaarDec aM De &alm. Rondelet noemt öem ooft een Zee-

braafiem. iBatjojcn jepbtn nip / Dat De onöcre foojl: ban1 öeje

niet bcrfcbilt/ Dan alleen Dat De liieutoen toat Digter bp döanDeren

En/ en Datje bemetéWautoe plcbften op een gonpen gjonD

ben ©ooi De* tcff iö bet een öarDe en fmafielgbe Bifcij.

©e Boni, t ld gcmeenltjft Djic of biet boeten lang/ enjeerjtoaatw
ban vifch; De rtig beöeïu met jeec ftlepne fcijubben/ en joo Digtin

Slftantwren/ Dat men naulp* jicn ban Dat bet fcbubbmjgn. Z»

ïïnVoo ülauto nis? een lep / uptgenoomen Dat ’ct bieren Daar toat

mocn D002 fpeelt. ©e buph i|i paatl-hleut en toog ban langjas

mee bauD naar Den rug al bjuunöec en b?upnDer. Ban Bet boofc

S/ enïïolangd bet ganfclje Igf been/ jiet men bier bp-nalgnrcg*

te acele ftteenen / Die bu Den (leert tot malbanbcren loopeu. Boojt^

8 SpDe fleert gclöft Die ban een jBaftcrecl. «et oog is gjoot / en

ioaVelDfc atë een paarl/ niet een jilberacbtige fuing rontom. 2Sd-

om op Óm los' noot <•' (*«> toi / sjja t* M'P«‘ olrtliaott ulo-

ncn/ gualgli een Dupm boog/ en Daar regt onDcr/ aan Den bupli/

5C

^cttoiil ih Dit «t en fcljjeef berbaalDe mp een ban mijne bjiem bouiVuh«-

Den / Die

J
jig Diep in De toonDeren Der nature inlaat / en alles? met 8^”d se'

Sm omtastM «• torn booi Ws"®/ bat bp ba
i
stolt.

ren en afneteeftenD een Bonyt, Die in bet jaac 1701 DigtbpbeRye,

in De Provincie van Kent gehangen toas?/ en Die in fommigc op*

ïgten berfcljüDe met Die gene/ toaar ban b eben gefpjooften Ijcb.

bier De bjief Die bP tnp Dienaangaande liet toeftomen:

De Vifch die men in de Indiaanfche Zeen Bonyt noemt, is op Briefdm o-

alle de Ruften van Vrnfryk, byzonder tuifchen de ™
deCarome, bekend onder den naam van Germou. Z, eer zemen

komt hy in ’t Conaal ’cwelk (om zulx maar m >t voorbygaan te

zeggen) ganfeh anders is met den Makereel

:

want daar krielen de

tfomandyfebe Kuilen van, byzonder in Beffin en in Cofientm ; daar

men in tegendeel dezelve wederom ganfeh niet of zeer zelden ziet

bv Rochel. De Gemo» dan, of de Bonyt die men in on?c Zee
7

55 z vind.
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1690. vind , 'is zeekerlijk een Vilch van den zelfden aart der Bonyten

, die
' gy op uwen togt ontmoet hebt, maar verfchilt alleen hier of daar

maar een weynig. Een zaak die men onder alle dieren befpeurc
zoo dra men maar in een ander Land komt; gelijk gy ook zelfs
aangemerkt hebt. De laatlle Bonyt die ik gezien heb , en die men
in ’t begin van Juny ’s jaars 1701 digt by de Ryc gevangen heeft

,

was net drie voet lang, maar had een veel grover ligchaam als
dien waar van gy my de afteekening hebt laten zien. Met den
eerden opflag zou men meenen dat de bek van deze Vifch niet
al te wijd open ging, maar daar is een verborgen opening die men
van buyten niet zien kan , waar door hy by-na tot aan de
kieuwen toe opfpalkt. De tanden onder en boven zijn zookleyn
kort, en teer, datze nergens anders toe gemaakt fchijnen dan om
te fch rapen. De tong is breed, en tot achter in den krop toe
zwart en hard, dog de voorde punt zagt en rood. Het oog is om-
trent een duym breed , de appel als een kridal, zeer blank en
fchitterende

, en de ring van ’t oogglandiger dan gepolijd of ge-
bruyneerd goud.

De kleur deezer Vifch quam heel wel overeen met debefchrij-
vinge die gy van de uwe hebt gemaakt, hoewel ’er geen fchubben
op den rug zaten. De huyt van buyk en rug waren beyde zeer
glad; en ter zyden , tulTcheu den deert en de vin, digt by dewam , liep een gefchubde dreep van ruvm twee duymen breed
waar van de fchubben evenwel zoo fijn 'waren , dat men ze niet
kennen koude. De twee vinnen (indien ikze zoo noemen mag)
waar van eene aan ’t onderde van den buyk, en de andere daar
regt tegen over op den rugdond , waren beenachtig en onbeweeg-
lijk. Tudchen de deert en het lijf, daar de Vifch op zijn dunde
is, zat ter wederzyden een knoop, daar een kleyn hairig bosje,
ter lengte van ontrent anderhalveduym

, uyr te voorfchijn quam. In
plaats nu dat uw Vifch naar de deert toe zes van' die kleync
vinnen op den rug en zeven van onderen had, zoo had deze 9 bo-
ven , en 8 onder.

©c Paflaatwiaden an$ op Dc fjoogte Dan liegen graden tJWÏatm
IjtbbenDe / tjaDDcn top tot aan De Linie toe niet alg fcliielnfee floim-
bupen/ ofojQote flllte. fc pitte m? 500 ongemeen niet Dit top
0115e nadjtrohhen nagtö bcfjoeföen af te leggen

y

her paforen P».
November pafTercfim top De Linie

, oltoaar top Die an=
dei Linie ge-

toaniedijhe Ceremonie ofgetnoonte/ Die men t’ fcljecu doopen noemt/
bmykeiyk, mocftcn ondergaan / 31500 julje geplccgD toojD aan De gene Die Dat

feefï nopt meec gewen bpgetoooiiD / en met gclD niet tolllcn af*
fioopen-

^et 1? een ouDe grtooontc/ Daar ram bed toerfc aan 5o»öe Wn*
Den

Deopen by

cu am we.
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hfn om te bcrnietigcn. m gefcbicDt fomttjDg ooft toel toanneec —T—
m?nT Keerkringen paflee rt. ©oÏQt in 't ftojt De pïCQtiglJcyt Die

ouonë^cfpp n jtoang ging : Oenuan De JBatcojen Dicmfeuna= «»“•* *£

5 5
® Unie gepafleccD warm / bing een peel oude vodden om t d00I wie.

rif bonD ccn touw om Dm mibDeb maaftte een pruyk en baart

!fin werk cn jiin ttonp jtoatt met roet m olie gemengö. 2Clbug

taeaetahclö /quant bP m« een Zee-kaart in Deerne/ memZabel

in De anbete ftanD / ücneffcng toot zwart fmesrfel , boo? Den Dag/

bcrjclb met 5Tjue meaemahfiPtg / Die al3ao fcljaort opaffcÖi^toacen

"ildtllij taant xnijabDcn rooiters
,
pannen, ketels, kleynefchelletjcs

en Diergclijft tung om Den balg bangen / maftenDe met De3e inftru*

menten een JBuftjft / Dat (alg men benften ftan) jeet aangenaam toag.

nu ittgetouD flonDen te tonsDm / moeiten een boo? een teüoo?»

fchiin bomen ; en na Dat menje op De bant ban een tobbe bol toateeS boe ïcDerllttcn/ DecD men ben De rcnebanD leggen op De Zee-

Uart en beloben/ Dat jn in Dietgeltjftrn geïegentljcpt ooft aantal*

beten ouDcn Doen/ ’tgem men ban Ijcn bojDctDe. <paatnatofctD

ben een ftlepn jtaart teehentje Dooi 'tüoojljooft gcgeücn/ bet aan»

Snc met Zeewater nat gemaaftt/ en met «ene gcbiaagp/ of je

een ©ïnftpenningje bao?De nSatcojcn obec IjnDDen/ met belofte/

batïc Dan boojtg ban alieg b?p jouDcn ji)u ? 'Sbt Wat gefóen toicc*

Den nanftonDg op btpc boeten gcflelD: ja fonmiigejelfê boften /met

toat niftcliiftcc te geben / al Dcjen boorigen tocflel af. OmbauD t«w
Ka firbetfchoonD te bltjben/hofle bet mp maat een broom <fcie

tekoo?eB -

nu niet met al tatllen geben/ moeten bol ober bol in Den tob /al»

taait je Dan met jtaabberg cn Uiptaagcngjoabantgtaojbeuafgebo?,

Kid/ Dat je/ joo Kt geloof/ jlg met De Delft toel jouDcn laten ge,

M
°f©aat Dctorjl bet Fregat , nog De Sloep ooft De Linie noopt ge,

uafftccD toaren-/ 500 rnocfim Die De jcifDe tact onDergaan m
Kaotevn toag gcnooDjaabt De boojjlebcn ban jijn Jbrbip te loflen/

St D Stojen jepDm / Datje ander* regt IjaDDcn om Die ban

K boen af te bahften fêet geld Dat De .{Baat* op Die tot)5<!
betja,

inelDcn taas in ’t gemeen/ om bp De cccfic gelcgcntljcpt ccngbjolpft

e Kern a£o{ De cc(i beeft eiftc j&atie bate bpjouDete tapje m
het nptboeren ban beje bclagcbelghe getaoonte.

^ win jcttcDcn bet tegt op De «icplnnöen ban Mamn-vas aan/i g De schippe*

acSop5"o" pTt,S.™i°.is grïtasum tftot. • s ïïïï.
oen ben Kapteyn , Dat bp ons aan ainnD joude jetten/ omgcmcl,

d0£n f £ii

n

Eylanden , bolgcng lafi / te bejigtigen. ©e ^cljippet/ DieJ)et wurom .

«iet in ’tjin baD/ gaf tot anttooojD/ Dat De (leng ban onje boo?(ïe

maVbalf gebjooften jpnDe/ tap moepte jouden ftebben om Die Ly-

f K aan te Doen / Detaijl tap geDutig Deel fefjerp bp De tainD

moefltn jcpleu. -Of top Daat tegen aan gingen/ cu jepDcn/Dat

Sp 3
uie
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Kropvogeli.

Zijn zetr
zwaarmoe-
dig.

Walvificn

,

En wat hem
by die gelee-
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den zin
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U Nieoi \v js R e y s t o g t
bie booitoenDjefë brufeïaeStig toarcn/ finbccanDerDe/ trrren hmjcWih
cn Danh/ 3yn boet* en glngjyn# toee$

' 3 0njÊtof‘

50CII IO. December pafléerDw ton De Keerkring van Kapricor-m
*Lm qibnmcn aljoo in De getemperde E’udbcr-ïucfjt fitcch©en ij laagten onö becfcfjcpöc Vogels, toaar ban be mecdt

•m^jinVrTn^h
1 ' 0^ i^°P'Voëds ’ al5oo gcnaatnb / om bat#suine stoace neetfjangenDt htoppen Ipbben. gu bomen In ajootte

ten naafirn bp met onje Ganzen obeceen / uutgenoomen batte tont
jioogec op De been j#n ; maar booi be refï (s ec geen fcapfglirjit non
Deugtjaamfjcpt aan : toant bet fë een bacb blecg / en jcec bièö baujjnaah. hebben een Dibiiebop; een lange fuitte beft * eer toftre
bupt; bjBpac blmgeld / en een lange of 6?teW?iïS
ble mitcebHen. $et id een jtoaacmoebig Dfec ' ’t toclft ganfebe öLgen Dooj ban bjengen met te jltten op een roed aan be toateStit /tbcn ai<? een j^engelaae Die ;it en toagt op een bidje. schoon be
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e

i?^
e
r

Bcc
^
cn nift aanlobhclyb boo? bct0C3ifltis i jootoaé

N
f^rri or^ tc” boogden aangenaam j om bat tongef

sMfi
3
nI!d »

a,,DC
ï

r
f

3as
fr

n a ^ luatfC / cn öe Oftingfie boo^toerpen
3«lf? onö nog al becquibten: 300 Dat fjet met ens ging ató metbee
afgelegen ^oben / baac be finten aftoojS alleen jijn j of aX
jien

001^

^

bcDjocfOe Nonnetjes gcecnc 0C3elfcIjap

©en 17 tiep men overal, overal, een Walvis, een Walvis, tfinsDe altoeec een anDcc Seebrcmaabfr. |iDec fpjong atë een hart /
0^ln

rhW,?
en
«

3toarte CBffV log en la^Sam toniraon^^>cbfp been floop / te gaan begeoeren.

h Wblif

l
öaa

,
c na 5aacn toP omtrent bijftien of ttointig an*Dete boo? Den Dag bomen/ bp toelhe gelcgeiithcpt mp in Den tin

STrPnM,DC
rtih

ll

i
öfn IO+^aI,n / toclfe£ toP in Den Honig-

raat der Pfalmen albud gerymb binDen:
6

Hoe groot, en fchoon zijn uwe werken 4 Heer,
In alles blijkt uw wijsheyd eeven feer:
Al wat gy hebt gemaakt fmaakt uwe foetheyd.
Het aardrijk Heer, is vol van uwe goedheyd.
De Zee, die groot, en wijd van ruymcen is.
Krielt over- al , en wriemelt vol van vis :

Dies zonder tal , zo groot’ als kleyive dieren

,

Dwers
, gins en we’er , ftaag door malkand’ren fwieren :

Daar wandelen de Scheepen van de "Zee,
Daar vind men ook den Leviathan mee.
Dien fchiep uw hand, dat hy daar In zou fpeelen.
En ieder dier rijn jongen voort zou teelen,
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«SnDetDaaD / Die omtrent oe gcbailen ban De Sec geen meet «ba» nfp'o.

renthrnt hebben bon bc gorbe Aloyfio Cadamufto, en gl jijn bp

hcniljrbbmDc £ebeepP-bolft/ memen/ öat bfje 3^arc tollen al:

tnö tragten De Jèchccpcn t’onDerfïe botten te werpen, ©ie bcc : Aioyiïoc»-

maarDc finuierce ttrcljaolt onp/ in hei 30 Hoofdeel van de befchrij- dimnftooB-

vil)ge zijner
5
Scheepstogt , ©at 3P ttooj een brefc&?ifthelijh mm '

v
'^

n

<!eW,1-

fteröiet/ welftcrp binnen Waren alp De jwengcip ban een USeulcn/
vm ’

iseer bjeepöen/ 3itnöe bat ijetnaijen toequam: bog Dat ;p aiic

imlen bi) ijaaiDen / cn bat gioot getiaar gelahftig ontfnapten. .fDaac

ton/ in piaatp ban bcb?eefl re 31)11/ fchrptm een bpjonDec ücrmaah/

te 3ten Dat Die 3Ware Coloffen 50a rap en gc3toitiD in De baren fpceu

Den/ alD een Vogel in De ILugt. «Bene Walvis toafler Die De onDc?

ren bet' in grootte oüertrof/ en jig bp flil toatec nu eenp alp een

hlenn Ey landje, en Dan eenp alp een fpuze berg bertoonDe.

«h ttonffd heel jeer of Die Ijaitte Kaak, Die men toegenp30nonr ckoote k»>k

fremcenc gjootte toaarDig heeft geagt tegen De muur ban ’t Honing* “

liifi ©alenp S. James te Londen, op te Ijangen/ Wel ban een g?o=

ber jólonficc ip getoeefr. ©n3c jfêatroo5en honDrn 3ig niet ont=

Housen ban iagcljen/ Wanneetje in de Reyze van Patricius Var-

tomannus ïajen/ Dat De Walviffen heel öoog botten öct Water upt*

pipen.

Hüaac inbien 311 Plinius en Solinus, Die eetWaettbige ©aDerp met

hunne Walviffen bon 960. boeten / eenp IjaDDen gelejen/ öun

lagcljcn 3ouDetoei in fcljFum betftecrD hebben / upt b?ec3e Dat Ijet

&chip Dooj ;oo een Dier nog t’reniger tijb met jepl cn trepl ‘ an=>

herp en touwen / iaDing en jBaufcbap eenp hlapp mogt tngefloftt

WmDen: Want fcijoon Diegene/ Die men gcmcenlijft Naturalifteu jonas Keeft

noemt / 5cDcrt eenigentijD hebben Wiiïcn beweren/ Dat Jonas niet

heeft honnen ban een Walvifch ingefloftc 3yn getoeefï/ om Dat konncn iB

Die heeften 300 eng ban hcei 3ijnDat’er nauliftcen gamaatboo? han/ gcAokt*y!)

ïulï gaat bp al De IBcrelD jupfi nier alp een baiiEuangclium Doo? ;
geween,

rn Daar 330 3eer Wepnig JVicnfchcn Die Walviffen ontlecD hebben /

of met hun epgen ogen gejicii hoe eng of hoe Wijb het heelgat ip;

bcljaltten Dot men moet Dcnften Dat’et beclirciep flag ban Secmon»

fierp 5hn- <Cn gelijU'er geen reöen 3tjn Waarom ih P. George Four-

nier , (Die ;ecc nauheutig en bctflanDig ip in allcp Wat De See be*

ttefti niet 30UDC gelobcn / Wanneer hP in 5D'i Hyévgrapbia , of

befebrijvinge der Water -Wereld , otlp bCt3fhctD / Dat’et tWee

Büeiifdjcn 3tjn gettonben in Dm bupft ban 3cebct Walvifch Die bp
Valence» op De Spaan fe Kuft in De Middelanfe Zee gefïtanb lag/ Redenen

Waar ban men nog ecu Kaaft in het Efcuriaal bcWaarD/ 500 ben «»«>«»•

ih nogtanp ber3eeherD / Dat 300 een Walvifch, Daar Solinus ban
fpiceht/ onp aitemaal 3ouDe Ijcbbcn ingefiiht alp een «Öeflcr. ©e
Wfcr Cadamufto 3cgt i- Dat 5-Ön Leviathan beel Diftfiec Wap DanDm* Wat



i6 Nieuw eReystogt
Walvifch , Dog Dft lg maar een gcfcifil ontrent Ijct tooojb. <ön
baar ban Daan fg [jet Dat De $eet Bochart (PM . II. 'Ded i.b, t . cup)

3cgt/ bat Ijct tooojD Baleuus (IBalbifeli) ten Syrifch tooojD lg/cn
500 beel peggen toll alg Heer van de Viflcben.

w»a de b«- ©ctoj)I th !)fcc ban fpjeeft/ 300 moet Ift nog een tooojD Dirgaan*
ïeyneninder

gaan jjC 3fggcn tot toegnemlng timi fomroigre Dtoalingc/ Dctoclfie

ïyven 'vw
8" niccncn / Dat De balepncn / Dte men in Der ©joutocn rygl ijben ge*

dim komen, btimfit/ getcohficn toojben upt Den fleert en De binnen ban Den Wal-
vis: Dog fit ;al tjaar/ alg sulp toel toctenbe/ leeren/ Dat Dejelbe

nrrgeng anDerg gebonben too?Dcn Don in De bchltcn ban allcrlcp

flag ban Viflen Die geen tanben ijebben. iieaar ijet ig tijb onjen tüeg

te berbolgen- <t5n op bat men mp niet befebuibigen 3a! ban al te

toijD af te toepöcn/ 300 toil ift t)tcc niet reng bpboegen fjet geen De

ISeeUtpben ong berteïöcn ban Den fltijb tnffcijcn Den Zweerd- en Den
Walvifch , Ijoctoel ih 3ufjc 3onDer beel af te Dtoalen gemahltjh 50113

be bonnen boen / rn De 3aah ooft ongehjh aangenaamer boojfiomt

alg l)Ct Hanegevegt, of |)Ct begten bon be honden ittet DeBeercn,

in toeïlte 5ig ganfclje Naden 300 5ccr bonnen bermaften.

©en 2i sagen top nog al een gjoote meentgte ban Walviflen

;

maar baat toag’cr een Die 31'g/ 30a ift geloof / aan ongfrbiptoat

Qiiam fcjjncreii; Dog Ijp fcöurcDe 3ig^ 300 toel Dat’rr ’tbef aan bleef

Dangen: Daar moet ecri Daalt of ictg anDerg getoeefi sijn / taant ong
§>cj)ip brcrg’er een Ijo?t Dooj. <l2bcn Daar na sagen top fiet oberal

bol bloeb toaar fit» stoom.

KomOe op ïDanneet ton ‘nu op De ïioogte ban T riftan grfiomen toaren /

de hoogte IepDen top Ijct 31De|ïe!tlfi aan / om te sien of top bat Hyland
viaTiiiun. aan0oen ftonbett/ maat (jet toilöe niet lubben/ tcroocsaahe ban

een 3taaare mifl Die toel btjf of 5Cg Dagen aanljiclD/ grDureuDctori-

fte tijD ton fjet maar lieten Drijbcn/ op Dat top 'et niet te ber af/
nog ooit 'te hort op mogteu rahen. ©ctoijl nu Desc mifl niet op*

IilaarDe/ 3oobreeföen top/ 0115c ttjb Daar te sullen bcjliesen : toeg*

fjalben men bcfloot / sig ban Den boojDcclfgeu toiub / Die ong in

toepnig Dagen aan De Kaap de Bonne-Eiperance ftonöe brengen/

te beöienen. ,f!Bwat naulpje Ijabben topsrg uren ober Dien borgge-

3epID / of top ftrergrn op een ftel en fpjong in De toinb / fjet toellt

Den Kapceyn noob5aabte te 5Cggett/ bat lip firtEyland Triftanop

zoeken dut tifcutD nog eeng 3oube aatiDocu. ©it boojneemen geluftte ten Dccle:

te Landen, toant op Dir.gsdag ben 27 December, ’g morgcug ten 3eg uren/

ftregm top gemelbe Eyiand toeDrrom in 't ge3fgt / en seplDen ban

’t Noorden floo? fjet Oofteti naar fjet Zuyden langg be hufl ljee>

ne / Dog ftonDcn geen plaatg binDen om te auhecen / om Dat men
met fjet DicplooD nergeng gjonben fion.

vinden geen doen bffpCUrDen top Itlaac Dat De Eiaart ban on5Cn Kaptey n balg
t>aay. toög i taant beselbc toeeg een bap aan ter plaatse Daar top tocl3a*
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g«i bat’et omnogclph ccn wyn ftonDe. ^ctog!jp nu nic| in/t
KS90 .

Hf»
. ïï SilOc I)pönsS met tontm

r,aS?S,
S%?d“cSftW nuat '»v «yam...

£ïï öcn cï aö Dat ’cc boo?Wn ^cöccptn oeanftctb ïjabbcii

:

SnUtoLrifS top' inSS onê gcooelen bebefllgD Dooyc&ete Kaart Die

Mr Teftardbp KflD/ Dctoclht ccn pïaattS in’t Wt$™aantoec$t

ra ««/ ïoe oe öufl üa «Um«t !)ooa m fW »P»«» > I1'»»

*5É5 LflSanfSt™ W^Mandje, mwujM;

aan ’toonaccc bcrmahelijb op; Ijoetoeï / gclp ih0£5®Sö!Kö/ ,n 8

Sa fDitsS* maat iW* mijl Die top Dan tpb tot ttjD öaöDm/ be>

Sette and niet alleen ten Decle / maac fomtyDö ganfcüeltjft &et

!

f*
i at 4e bulten Sten obcral/ Dan boüen tot beneben , met gc
aanacimS gjocn üercietD ; en Den Qcmcl 5ag men/ al* (O**
?Srn

iv tocrmaïtelnlt Dooi Ijoogc en regt- opgnauöc Doornen /

OL- rneöe De [minnen bet bergen beDcht (ïonOen. «Pebogelcu 3toietben

5ïfe?£5ttaS?©e toatewn DlociDen ban alle bonten in rtrtitaxb'

SSSSfeï^w -

in Ö«toa « Voff

53£ in nna SwSbeii/ ban Dat 3lanb ten tnlntfen booj eenen bot*

Kn
Ö

tüD te^ £xUtm/ tn DefTeW fc&oonöcpt bannnbpte bcfcljautocn/

Uoa* t* cenemaal pbel: <0oh 3ouDen wp et
L ? Sibatontegc* L“idden

na
ffi

6
a?Sn» toSunm trwfl mra' fci » al«- ÏVSi

S&»SSSSwS“ «“ «“SS
»rp öonDen nog bay nog haven , om Dat °njc

^
a^e

^ A^
0ilC,ccKan ’ec een te ?oel“n. Hftaac bccmlt*

9£.anD niet bucfïen blnbcn / om De Dtoetl-cn anbere fcö 0

SinDen/ Die ban tuflc&en De becgeu toethoornen / niet of te toagten/

5TSI'^ **ra*—

“

tt »?. 5 B™lim Itonton *™< £»» ' « O01»'
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’c vatte Land
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Waarom de
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fen tjjb 5uïh een meenfgte toateté op Den obcrïoop neet / Dat ome
longe berüjonften jouDebebben/ fngebaïle men bem niet tnöeïnfi toaó
te buïpe gcïioomen.

y ?

^cn eccften Dag Deg fjaaité iS9 r. baDöen top Set WriHaaftban
3eet onDetfcfjepDentltjD ren rosachtigc Zee-Koe tt jlen; boubenDe
fomtpö^ öe ganfebe (sop/ en Dan reng fjet Ijalbe ligdjaam boücn
toater. S^ejelbe toa£ ronö en jtoaar / en febeen bed fiioefict até
De gjootfic ïioe Die men op ’t 3tanD binD

: önö gjoote oogeii ; ian.
ge flagtatiDeu/ en een omgcftrulDe fmipt. <JScn banonje fPatcos
3tn bfrjrficrDc oiijS Dat bd Wet ooft pooten ftaD.

3!>rn urn u jagep top untnremehD peel Vogels/ 'ban (uootte
até een $amté/ en bn-na ban De tflbe fcoleuc/ jfinbe tin 0nsS
^ebrepsboift beftniD onbec Den nanm 'ban Meeuwen. <Daat ma-
ten nog bede anöere ban allerlep f!ag/ Dogt’eenrmaal bctfchfllrn-
bt mre Die brin onjen Jtanbaact. ©f3c nfwitoi? boo^toeepm fïcch*
ten onp tot geen onbrrmanft ; mant bet ailcraangrnaaujffe dieé*
aangaanDe toa£/ Dat top Dit até een bafi teeften lionDen llouDen/
Dat het Land niet bette ban oité af lag.
^>cn 13 ’ö abonöp jagen top ItaiiD / en men befpeutDe Dat fjet De

Kaap van goede hoppe toag: maat een 3tonrc opftoomenDe mffl
benam. pet gejigt öaat ban/ en nooDjaahte ené Dat ban Den aan*
fcöen nagt toat aftjouDen moefien.

©ejS anDctcn Daagf naDetöm top De Kaap , en ontDeftten eerft
fjet Robben Eyland, Dat boo? aan Den motiDban Debap legt. <©it
Ey land je té plat/ m beeft geen anDcre intooonDtré Dan Die jig in
butjep beftrlpen en ftalft maften.
€fn pgdijft bab 3fbctt eenfgen tyb al betïangb aan De Kaap te

mogen hoornen : tontit bet toap ten boogden nooDig otig te berber
fepen/ om Dat top bn- na fïpf ban De Scheurboc bonten; bebalben
pat bet faifoen ou$ geel boojDcdig tong / beemftg De Drunbrn op
bet rppen tfonDcn. .f»a Dat top nu ttoee Dagen lang op Dc'luifïge-
3tootoen / en tegen toinü en firoom grDttrfg gdabecrD öaöDen/ nua=
men top epuDelgh Den 2 <5 Jamiary idpi fn De bay 3 toerpenDe ’ö a=
bonDs ten biet uren bet anftet in Den gjonD.
&tboon Dcje Bay , (todherg kom aan De cene bant met ten ru

bergen/ en De anDerc ftaiit met een langtoerpig fiuFi lanDg alleen
Moulje of Hooft geDeftt legt) nog 300 uptneemenD bootbeêllgtooojs
boomt/ 300 té üejelbe nogtarté b«l öifttoité al 3eec gcbaarlgb/ De
teDcn té/ ten Dede/ om Dat een ban De bergen/ Die tori bet mee*
fle bcbootDe te Dehften/ 3ulfte heftige DtoatccltofuDen untlebcrt / Dat
De Jbcbepcn aanflonbg in een afotijflelgfie tonnorDre gcraften : bes

Üalüen Dat De UretomDcn Daat jecr jtoaar en öoojbringenDc ballen;
fa fomtijbg 300 betbaagD / Dat ingeballc De Ijaftelg nier gaafen
flech 3pn/ De Scherpen gjoot gebaat loopen ban erité fiïapg op ’t

fltanD
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firani» gefmeten te toojben. 2öp bic gclcgembcpt tëfjct emgboo? 1691.

al aan öe roeper^/ aï£i 5e nietöcfloepcn aanlanö 3ijn/ bclafc niet

na boqib te hecrern ©es* fcljabelgfiebcrg legt ontrent be punt ban

bc Kaap, en tootb toegeng ijet quaab bat bP te toege brengt/ ge*

naame de Duivefs-berg.

©et toaó in ben face 1493 bat Bartel Diaz, afgejonben jtjnbc wmom de

ö0o) Johannes den Tweeden Stolling ban fbotttigaal/ DfJC Afri-

caanfc Kaap ’t cccfl onbefue: maat öp bet&aalöe/ bat bc 3toarr gens

‘ p
md .

üiinbfn / Die baat gemeenlijk toaapen / Öem belet fjabben boet aan lanb

te setten/ en bat bp om öieccbengemelDc Kaap noemDe de plaats van

,

quellinge. <S5e Iflfïocle boegt’cc bp / bat be Koning 3oube gcanc*

toootb Bcbbcn ; Jföcn moefi ben moeb 300 ligt niet iaten sahhen /

toilïenbe bat men Deselbe 3oube noemen / Cap debonneKfperance;

bat i0 / De Kaap van goede hoope.

©Iaft bp bejen berg leggen nog ttoce anbete/ toaat ban bc te: Leeuwen

nc ben naait) Dtaagtban de Leeuwenberg, om Dat öp/ toanneec b«g-

men Ijem ban be Baykanc bejetjout / in ’t oog ban fommige /

tocl naac een gebuftte Leeuw gelijkt. <Dp ördjelfs' top fïaat altgö

tien fhihhen ïinnon en een ^cljilbtoagt : toanneec nu Die toagt ban

bette ccnigc ^ctjeepcn in Ece 3iet/ kooatfcöout ÖP Ö« F°rt mee

een Stpnfcijoot.

<©cn anbeten berg toojö genaamb de Tafelberg; en niet 3onbct nfeiberg.

teben: toant De hrtmn ig ganfebplat/ en beeft net be gebaanteban

mi tafel : boottö i£ ’cc een poel of waterbak boben op / bie een

gcbecltc ban bc omlaag leggenbe btugtbate bclben genorgfaammet

toatet bebogtigt.

JDp bonDcn ’cc biet £cöeepen leggen/ otë rtore Hollanders (be

zwarte Leeuw, en den Berg Sina) bcnrffenjS een Engcllman, en

een Deen. <©etogl nu ons Kanon nog niet bupten De febictgaten

lag / toacen top in geen fïaat / om naat getooonte / op 0115c aan*

ftomfï falvo te fcblftcn; bog top bceben bet/ boctoel [jrel qualtjft

tet fnce/ Daags baat aan. ®oen toag’ec nog al een gelukje bp: schieten ra

toant een ban 0113e (lukken/ (bat ccctg ban Texel af met febeep ™
gclaben toag getocefl / 5onDcc bat top baat meet op Dagten) fcijoot

Bebeutt ‘

tegen ben munt ban ’t Fort aan/ na bat be Itogrl al tuflèöen bet*

tig perfoonen toag been gtblogen / en fiiorbe boegbp be knebe# ban

een Serjant, bie ong be fiogel toebee gaf. J©p taaftten cbentoel

met een benfclje betmaning brp. ©et beugt mp nog in be befcijtp*

bingc/ Oie 3ehcce Lambert ban be Provincie van Kent in <£3ngc-

lanb fjeeft uptgegeben / geïesen te öebben/ bat Diergelijken ceteho*

gcïDoo? bet ftoninglfjkc $alep£ ban Greenwïcb fjeen boojbe/ 300*

Danig / bat be Öontngin Marie bcjeïtae boo?öp Ijaatc ooten öoo?be

3iffen ;
maat bc Koningen bouben niet beeï ban bat foojt ban eet*

betogingen : en onse Serjant toa$ met be Koningen baat omtrent

ban be jelbe gcöagten. € 2, <Dcg
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35ed anbercn Daagd gaben top 0036 ftjieben obec aan ben Gou-

Geven hun- verneur , bic toat begon te ftnorren / gdijft top bctbieiib Dabben r
ne brieven maac ÖP ontflng on? tec $clüec njb ooft toebecom fted tod/ npt

ÊouTMflt
“ 1)0°föc öan bc onb^lianbelinge bic be i^ccc Du Quêne ftaö aange*
gaan met be Heeren Bcwindhebberen

, ban toelfte top ooft bjfeben
ban boo?fcB?gü<nge Dabben mebe genoomeri. 3Dp bjaagben boojtd
naac alled mat oud in ‘t beebolg op 0115e öcpd olenen ftonbe maac
fn ’t bpjonbec ; of be Franfen sfg op nieuto ooft toeft meefïet ge*
maaftt Dabben ban ’t «öuïanb Alafcarenas ? <ön ofju ooft letd toid*
ten ban Dun Efquadre? JBaat {jet anttooojb biejJaangaanbe toad
3ccc bcrfcöepben.

verntemen dommige 5fpbcn / bat fjrc Efquadre ban 3eben Oorlogfchepen ’t

mar h« Ey toelft baat boojbp naac indien mag gebacen/ bpeftonöert JDan op bat
land Eden, Eyland f)ab getuojpcn. HJnbcre meenbeu/ Dat be tipt Siam beejaag.

ker
W
befcheyi öe Franfen Ijct in beste Dabben genomen, <£cn betöe gag toebet*

*y krijgen, om in tegenberl bet3eftctben ond / bat be jeben grepen baac
niet cend Dabben gcanfterös en bat’et op Mafcarenas geen aubre
toolft toad/ ban eenige toepnfge #amüicn/ bic’et al obetlang ge*
tooonb Dabben, ©etogl nu al bese berfcBepbebrtBaïennlctdjcfterd
beDelfbcn / 300 ftonben top baar geen nut tipt treftften. ^ct gene
nld een ontocbetfijjeftelpe toaatDept bpbebetoo.oiiDcrdbanbe Kaap
flaanbe geljonbcn toletb/ toad/ bat nietd tegend De fcöoonDent en
bmgtbaarDcpt ban Bet <£planb Mafcarenas opDalen ftonbe : bat
Bet ftooten/ be IDijn / en alled toat tot bocbjel ban Ijet menfcDeln*
fte Icbcn Dient/ 3onbet atbepb ofguedterp/ baat In oüerblocb toied.
«Pit alled beeb ond een Defltipt iieemen ben cerfïenDagbcbcfïenaac
Det «öplanb Mauritius, ’tUJflft niet pet ban Mafcarenas of Ede»
af legt / obec te fïeeften/ en Dat top ban 3ouben te toetft gaan naac
’tgene men baac Doojbe/ om al5oo met eene te bolboen aan bebe*
beden bfe top In Holland ontfangen DaDDm.
33 ie Det meefïe onbet ond 3<eft toacen/ gingen / 500 b?a top aan

be Kaap quanten/ tecflonb aan atanb / om ban De Scheurbot
geDoIpente toojDenj 3<jnbe bet berbftjfop ’tbage atanb / Detccnlgfïc
en 3upuer|ïe gencefïmibbd booj bic qnaal.
©ecinitd top nu i'upjï op een njb baat aan quamenbatbeDruy-

ven begonben te cgpen/ (’t toelft een ftoflelgftebecberfcBfngbooioni
altemaal toad) bleben top baac Djie toedien lang

; niet alleen om
ond 5flben te Berfldlen / maat ooft am ond ^cftip toat te ftalcfa*
ten. jfèijn boo?neemen ld om nabecDaub ban be Kaap en alled toat
Ifi baat aangemeeftt fjeb / te fpjreften/ bccBalben fiel iftbenlwc
npt tot ih Det op 3911 plaatd boe.

TWEE-
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TWEEDE HOOFTDEEL.

Vertrek van de Kaap naar 't Eyland Mauritius. Onge-

hoorde ftorm. Onverwagte komfte by , en beichrijvin-

oe van het Eyland Eden ; wat vrugten daar vallen ;

en wat vee en gevogelte zig daar onthoudt, uc

Commandeur wil daar niet landen; maarzeylt naar

’t Eyland T>iego-Rtiys. Komfte aldaar. Zetten voet

aan Land, en wanneer.

Oié Zwaalfje ;oa tocï alg top/ toat bcröaWteBanü/ tn al tmg £“;£us

naatUma ojlrartfc ruilt op Ijtt wb Sun» t nu uda.

nrn Komen hcrftcïD 3tjnöe / llgtcn topljct^nhrtömj. February

,?9 t. lüp begjoetmi tjet Fort met tojf feanon-fcöootm , m
taertrohften/ fclioon De tolnD niet al te boo^bedigtoag. &a Dat men

eeniam ttjD gdabectD IjaDDc / 3eplDcn top tegt ispt / om baten De

Kaap dc Ansilhas tc boomen. X©p quamen tot op De Öoogte ban

veertig graden. Dog De toliiDblccf brranbedtjft totopDnur Maarr,

op toetoen Dag top/ toegeng 3toaar ontoecr/ lullig m De Dogt moe»

totoD^aft in een bonen ttjö gctoelbig op; De gee fc&upm^.ue ftorm.

De en berhlcf öatc baren ;oo tjoog alg 003e gjoote mafï.

3Lucht ücranDecDc gnnfc!) to buur ; De ©lijtemfltalen tocrDonfierD n

hn ha ons ae;iat • De golben flojtten pöer oogcnblto op ong toerDfft

Sér m bet Zeevuur of dwaasligt ,
bcrDubbclDe De b?cc5c onDer

SS ÏÜSÏ»!
rjsssïtsaïs^
genblll» met een 3toarte Dupffccnifle beDcltt/ onDer todbe narc Dup

fternifTe ;ttIHe 3toate DonDcrflagen boojtquamm/ alslof De aan t

roei (taant» JBaatg aanflonDg naar Den afgjonD {ionDen te bec*

BerDeft fionD altijö toet een boet onbet I om Dat Ört alg met
j>e vietwm-

tialilten unt Den Benul tegenDe/ en De 2ce ooft meer toatec op t den fpamte*

ïctoo totetp DanDc fppgaten betjtortgen honDen. Ifcaac l)et *-"• *

ne on;e bjeje berDubbelDe/ tong/ Dat nlemant oo 1it ge3Itn baö Öd bewd.

gene top gcDurenDe Deje ongemeene fionn onDcrbonDcn: toant^e
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luit
jP

°P 5Ön boogflc gehomen jijnDc/ toietD gebolgDbanöean&cce/
cn brrrnengDcn 3ig fomt-p# met inalRanöeten 300 fïerft/ Dat 3e ban
ong ^fi)fcpje ecnfiaatpal maafifen/ eirirreen moment Des tn'ös
ban De ?tarDe naac Den $wnci toierpen. «DcDucenDe Deje ffozm/
Die oitó omtrent tien neen bit Weef / Hepen al Deje jarneugeftoorert
uilnDcn Det ganfebe Compas rono : rn tn al Dejen ttjD moefïen hm
on^ aan De toocöe / m bet gacDbinDcn ban De golden obergeben
(toont tjet toag onmogelyb bet roet te Dtoingen

y

wenflè" nul- ^pnDcHjTt t)(<?ÏO De mm ban tongjantotbanb ‘op / en onje brttoo»

dc
n

behoud=- JJSJSSf
D?011 1JiLÖr

00\h’fDcc 6W tE ^£CftEn - ®P toenflcn
nis geluk.

inaiJionDecfn ban gonfcljcr betten gciuR obee Deje onje algemene
beciojTmgc / en een icgelyR tooi lh ’t bfnnenfïc berljcugD/ pi Danft-
ten opentigR Den gene Dfe Doo? jtjn toonDerltjfte gorDbent /-ond in bet
miDDcn ban julRe gjoote gebaten befcljut en betoaatD haDDe.

actonnert top nu tot beDarcn geRoomtn / cn De alDetheftiffffe
jTmgecJngen toat te boben toacrn/ jagen top niet anDeré Dan bet

££ fiupfenDe Baten / Die op nog al gcftaDig feljcene

n

Jfi
te jtilien floBften. ®ocn begouDen top te jien Dat men aan Dat ons

toeermetregtDrn naamtoclmogtgcben ban Orkaan. ft)p bonDen’rc
ren toaate en naDpiRRelghe bcfclntjbingcban in Den 107. pfalm ; Die
topoolt met bermaaR rnbcttoonDecfng lajenïgelpmeDcDcntQftcn.

^’!?iVi
OEmc

.
ö
?.
of

,

ö,
ï
stcn toan Vir& iHus ober DiergelyRen gcbaljoo

boog al£ men toil / tban cbentocl niet balen bp Deje ttoecPfalmen •

ooft jyn fonimige pïaatjcn Det Griexe en Latijnfc Poëten , Die ban
300 berl Wmdbuyien $emcl boog geconnD tootoen/ jcer getina te

ban Ua" d
frÖCÏyhi,TS 0,111 Ö ‘C DCft!BC fn ounaboI3tl9fiC Lofzangen

vooiteeke- fijt gene nu nog 0113c opmfcRinge berüfcnt/i^/Dat een obergjoo»

küncn! ^
ftneban DcallerjteRctiie boojtcchrncn ban een aanfiannDe

Orkaan i£. 39c gjre ttchtDaneen beDjIcgebjR hiecD aan 5 De golbtn
gaert tet neDetlcggen ; De gtcingfie Rabbeling jelfê tooid uptgetoifï/
,a
«?ac 0anfcÖ£ toejeu 5 ift aangenaam en bpjltjft.

9R toenfle toet fint De $cctcn/ Die men Filofbfen noemt/ otté/m plaats ban al Die onnojcle ongcgjonDe tcDeneringcn / Daacjcbtmi
ne boeRen ineDc dpüallcn / en ben mceflrn tp balg en beuftiacötig
3ijtt/ eeng net en onDetfr&epDrmiyR aantoonDcn/ unttoat binnen»
barneten Deje bp3ouDcre en tooiiDcrbaarlyhe betoegingen boten 002.
fpjonR bebbfn. 3De recljt* berfianDfgen flaan eccbirDigïp toe / Dat
De natuur onDoojgjonbcltj&e gebepmrn beeft; ia Dat bet / (om en»
gemhjft te fpjrrRen) 300 toel alp De (DoDDrlyhc jaFfrn / altemanl
brcböjgentbcDen 5P»/ en mrenen Dat De giootfïe gelcccDijept ban een
toaot Filofoof biec in Oeflaot/ Dat bp niet oiihunDig jn ban 5ijne
onRunDe.

.

beelDDenong fn / opgemetfttte beb&cn/ Dat Den regen/ gcDu»

tcnDe
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rmbe fiat Tempeeft gcballcn / btahtoap: oob Ijebben’ec bccfdjepoe

Reyzigers op die tuyjc ban gefcbtcben. ©og fcljoon ib 311!); niet

t’fcnctnanl onthennen toil / soa 3o»ö£ üt teel liet rnrefte bellen om
tc gcloben / Dat Dc Ijoog-ap-ffuptirnde m In (lof berandcrtnDe gcc

baren/ 513 met Den ïieDerballenöen tegen bermrogrn. gfnDicnmcn

iüb tegentoerpt/. Dat men teel b?ahhe rtgcnbjoppclcn op ’t Hand/

en" in ’t midden ban 3cehetc Evlandeu seteaar ip getoejden
: 300

anttoaojD ib ccrftclgh; Dat ih’cc brei 3ect aan ttoiiffel : maat (ft

3al’et nogbn boegen/ Dat ör5e jciföe donderende Orkanen, Dicdlb-

milp ie gjootfte ^ebeepen opbeitran en betplaat5cn / ooft teel een

Deel teatee in De Hucbt souden bonnen torgboeten ; teclft teatee Dan/

in De boogte sig met De bolden brcnicngcnDc / teel ban boo?tgeD?ca

ben toojden / en op Dit of Dat Eyiand , of andere ban de Sec af»

gelegene Handen/ neerhallen.

3Den Derden April sagen top Hand ; (gtdotc tpdinge
! ) maar

toat bet toaP toift men niet,- mant top toaren becOtoaald. JDp
flatteerden 01b met Dc socte geDagten Dat Ijet ’t Opland Eden boel

Bande srjn ; en maaftten onDrrntfrbm al brrfcbrpdene dingen ge*

reed/ cben-ccnPalpoftopdat lang getomfie Eyiand 500 op ftaan*

de boet jonden gaan brtoooncn. ©c toind toap onp een Ijarde par*

tp/ en 3ogt onp gedurig te beebrpben / maat top flonden fjem 300

bragtlg tegen / Dat niet tegengaande 5fjn bardncRhigljfpt / top bent

ebentoct obcctoonnen / en naderden cpntwlgh bat aan onp onbeben*

de Hand/ dog toen top Ijet ban nabp brsagen/ bonden top tot on*

fc oürr gtootc breugdc / Dat Ijet toap ’t geen top sogten.

©c plaató Daar ton bleeben leggen/ otn met 0113e ogen cenpboo$

cenrn botten tijd ober Dfe untmuntende HandpOontoe bcenc tc toen-

Den/ leberde onp berfcljepDe fcaape gc3igten upt. ©e bergen fia-

ben bunite brupnen rrgt in ’t miDöen ban Dat Eyiand omboog/
en bet oberige ban Den gtond ' imrnrrp ban De bant Daac top Ijet

bebechen/ quatn onp altcmaal plat boo?/ 300 Dat top Bbflchen,

Beeken , en tjet hertverquikkende groen» -jeer bermabclljb onDec

een gemengd jagen, ign toicrö onp ge3igt ten boogften üolDaan/

onsc reub niet miiiDer : toont Dc lugt toap geparfumeerd met een

Siducceuhbenöc geur die ban bet Eyiand betboojt quam / toaar toe

rnogrlgb de Citroen en Oranje boomen/ die ’ct in oberblocd 3ijn/

ten Dffleüebulp5aam3ijn getoceft. %Uc taterden top ban De3en5oe*

ten cctib op gelijbe topse aangedaan, niet-tcgenfïaande top nog al

brpbeeban bet Eyiand af lagen, dommige Maagden /
dog met

cm btoipb gelaat/ dat bic bcunigc luebt ben den fïaap baö benoo*

men ; andere srpden dat bet bm alp een balsem 3oodanfg bad bec=>

beeft/ als ofte beerden dagen aan Hand toaren getoeeft.

5^e Befcbry vinge die onder ’t ojïjicbt ban den l^rere Du Quêne

utjtgegcbm ip / maaht ban Ofte omftandigbent geen getoag.- dog
‘ de

i <?9 1 -

Waarom den
regen fom-
tijds brak is.

Worden zeer

onvetwagc
Eden gewaar.

Hoe zig dat

Eyiand van

buyten op-

doet.
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3 4- Nieuwe Reystogt— Dd~n Ö**# 5UÏJC niet bergeten/ maat feftrnft ’er 00 Dete

SeS
an
nn?rr2n/ ^t0m 0» M Eyland gin Serpenten^

, * ;

'

*J°
8
,,
ccnf3£

K
venynigc ongedierrens gebonDen tUOCDcn / id

BrtooO om bat De UjelririscnOc Bloemen, baat De tadbrn

«ilr

^

Öefit ^aai,/ vergift boo? Die Dieren is
. gcJijfi fjp

Irmi'»?hl^ï£^l
n 3Efl8en / llP onDettoinbinge Ijerft. 3Bp toifïrn au

mwf ïi!

C
r

r 0 ?an öat Eyland niet genoeg tint te Dnififten /
n . -

.
ï°aac he Capteyn fetjeen betmaaft te frtjeppen In aanfcll anbere

liaktedit

>

£y- nrh!/J ^ f
C&°°" ÖPJ'ff «Ofi 0C»Ct / CU f)Oe tiailto 51jnC

tand, maar oeöced bcpaalD togen / 300 ÖaD bp Dog niet in ‘t 3ln boet aanWonh
wccten nïtt te 5ctten; en bet toajï maat to"baHig "at ton p atnenfoetiw"Iöm ' ^a«»

>
,
^”t toen top Ijct oe etcfïemsal jagen / meende bp Dat hetnog toel beertig mplen ban ond af lag. Ön hootbe bteemö toe

tnpï'ftnnh!^^tlu,ctnan jepöe DatbpïanD 5ag/ en Dat bet t ïanö
£
d
bM^p?

e

5Sl?yP
h
ïogtc,, • 5aI mp n ‘ft fn,aft» ontrentoe üp3onocrc reDen Die De man monclnft geliaD heeft om on hete

Da^ïiiift^l*
tC
K
Saan

/
öctoQf ,,ft maar fliffingen 3tjn ; bebalben

,

atj»»!h een oiiDrtjoeh onnoDfg jouDe tot3en. Doe [jet ?p of niet

Steekt over ifir ham y

C
Hfh

0I1t
,

P
f^

C mP0 Die fchelm en booswigc bcDfcnDt
mar Diego- 5toal$ept / Met Öct allengdhcnd al üccDet enbeeDet af
Rurï

' ÏÏÏ h/m. e
5 te cpnöc,ö ft 3Ön hond naat Diego-Ruys. i£p 5atnidtcojcii [jeen / 300 Dat 5e alled moefïen Doen toat Ijn be.

Snafnm hrm
top toote“ altemaal jicft / en in geen

P
im tot uptboeren ban 5tjn commiflie te Dtoingen. Dn

t?atfoo/o,,dÏÏ!
,&0e 'nCn tifrflrU5t Dccft/ f" Ö0£ rmertefft

ver»ii«éo- aaSSifSnh/
0?®1 <ft 5°°

tjju6w8 nift ffctuccfl ban Dat
wei iet» vin ^an& 1 toaat naar ih Den I^er ban bet begin af aan
dit Eyimd heb horn rcpfiljalien / te mogen befeboutoen / 300 geloof ift eben-

toclen?Sa
hl?

a
it
n
Jf /f

3ulle" Dorn 7 Dat «<« onaangenaam 3a!

X"*7 01 ^ öat f toebftigt ncemc tot 3echcr miDDel/ maat DooiDe beunagtinge nog eenfgetmate han boIDaen toojDen. Ccn Dien

twn/hettfsSiiï
b
FH

ÖC öoornaam lïe fcasipigbeDcn / Die op en om.
ht»vlö u ^P' 0110 Eden aantemerhen 3ijn / upt De befchrnbirae

5m<«e?
en^00i°n^ üertrEfs ,,pt ^oïïnnö / Dool toeDocncn onDct ’tSf °ï *?? > "f' w"’™ w/ Ss»!-

t icyctp oppellen, t 5td toaac / iemanD 30110e met teot Dat

ümben ' ©Sï* 5
?“nfn ÖouDen/ benhcnöe Dat bet In De hraam

^Aifo
Dl,

K
< ûen

t.
e tc pas? Ql,am öc BemoeDeccn Des bolton.

Hnnrh?fr f!.
tJocöanfgfjci t ban Die nicutoe boetelb/ opeen

bon
C

iinrt
9
tiaa opf-rË ^

nja&c,Pfte topje in te minnen / om Dat bP
wurom die "f” 3'»? topd Dcjclbe te gaan betooonen. .rföaat DiedaangaanDe
geloot bm bEhih wfirigft

l£

3

cggen / ©at in plantd ban De boaarijept op.
te fcbihftni/ Oe $cec Du Quêne niet gcbjilD beeft Dat men in Dat

Bock-

zeggen

.

uyt de be-

fchryvinge

van den
Heer Du
Qucne.
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Boekje, bp hem uptgegcben/ cenfge bingen 50110e inlnffcii / üiclfte
, _

maar ’t rahifle naac opgcfmuïitljept of opfnmpm rooften / niet te*

ttenflaanbe Dejclbe boo? suibre bjaaehconi te boeïi flonbm. ©ooj

het ttoeeöe *al ih ’cr nog bpboegen j ©at ifi oo?getupgc ben geluecfl/

bat bc intooonbet^ ban Mauritius, Batavia, ftl ban be Kaap ccil-

uarict tiiec in obetren(iemDcii / bat aHcg/ toat in bic befdjtpuinge

ban hft «tSplanb Eden toag tec nebec gefïelb/ met be juiliect en on»

betbalfie boaattjept obrtccnquam.

Dit Eyland hebben de Portugezen, onder de Regcringe van Jo- Befchrijvin-

bavmr den Vierden iHS. in bezettinge genoomen , en allereerlt

den naam gegeven van ‘Mafktrettas . Honderc en acht jaren a a* en ^oor w
-

c

na heeft ’er de Heer F/acour, uyt naai» van den tegenwoordig re- e«iHng«no-

ee erenden Koning Lodeivyk den Veertienden-, den Franffen Scan- raen '

daart oeplanc, en aan hetzelve den doorluchtige n naam gegeven

van Bourbon. Hy hing de Wapens van Vrankryk aan dat zelfde

gedenkteeken daar hy die van Vortugnal vond , na dat hy het ook.

te Madagafcar gedian had.

Ik geloof dat de Fruvfen dit Eylandje zoo veelal* verlaten hebben.»
Andere die ’er zedert dien tyd aan Land zijn gegaan , vonden t S

Zoo uytneemende fchoon, dat zy het aangemerkt hebben als een

Aardfch Paradvsje , en uyt dien hoofde den naam gegeven van

Eden, dat is. Land van wellufl.

(©e 23tfcl]rpbinac/ baat th Dit fïaaltjeuptop&të / .vgt jecr qua*

lüh/bat niemaub bit Eyland boojgchtupft heeft: rnaacDe ftaact/

bic ift hict inboeg/ (0
gctnaahtbolgcn^hrtopflclbansoobanigcpfc-

foonrn öic lyet obfral b^igtigt / ni cenigc jaren lang betooonD Ijcbbcn.)

Hoe het ook zy, (zegt de Heer Du Quêne verder) tiszeekerdat

het Eyland Eden overvloedig ruymte genoeg heeft, om een lange

reex van geflagten te herbergen, wat Colonie of volkplanting zig

daar ook zoude willen ter neder flaaii.

Voort*: voeet hy daar nog by; Het is waarachtig, dat de Key- Wat’er de

figers nooit van eenig Land gefprooken hebben , daar de lucht gezon- »W» m

der is dan op dit Eyland, ’t welk een aanmerkenswaardige van getuy-

is. Het is bekent, dat een groote meenigte van zieken daar aan gen .

Land gegaan , en in korten tyd volkoomen her(leid zijn- et

zelfde getuygen veele andere, die zig daar langen tyd be cn

onthouden, niet-tegenllaande zy gebrek leeden aan veele gemeene

dingen, en datze dikwils de ongemakken van dc Son , en üe a-

YOiiddampen hadden uyt te ftaan. De lucht is ’er zuyver ; en de

aarde, beneffens de planten en Specery-bloemen die dezelve o-

verdekken, vervulleu de lucht met zulk eenen aangenamen geur

,

en doen zoo eenen balfemachtigen geeft inaalïemen, die nog immers

zoo gezond als aangenaam is.
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Waarom het
daar niet te

heet valt.

Nieuwe Reyst o g t

Veelheyt der
foflteyuen.

Koftelijkhe-

den die'et

gevonden
worden.

Zeldzame
Schildpad-

den.

Het geboom-
te.

Die aanlokkelyk Eyland, leggende tulïcben den en iz Gra-
den Zuyder breedte, beeft met de meefte andere ontrent de. ü-
nie leggende Landen gemeen

, dat de hitte getemperd word door
zeekcre koele en verfrilïende winden, die de Goddelykejvoor-
zienïgheyr wonderlyk wel befchikt heeft, om deze Landerige-
maklyk te doen bewoonen.

t Is vry wat zonderlings, dat men op dit Eyland zoo veel fon-
teynen vind. Derzel ver water is zuyver en gezond; en fommige
verwekken afgang. Deze wellen nu brengen eenige beeken voort

,

;a zelfs kleyne Riviertjes die het ganfche Land bevogtigen ; en zoo
ftyf van vilch zijn, dat fommige Reyzïgers ons verzeekeren r Dat
iemand een van gemelde Rivieren willende doorwaden

, wegens den o~
vervloed van Vis dikwils aan 't waggelen raakt. Dan zvn ’er ook
nog verfcheyde Meeren

, waar van onder anderen een zulken o*
vervloed van water opgeefr, dat ’er zeven zwaare beeken uyt-
vloeyen, en Hangsgewyze door een groot en vruchtbaar veld heen
Itroomen.

Op het land, nog in ’t water zijn geen venynige dieren te vin-
den j daar in tegendeel by-na alle heere Landfchappcn krielen
van flangen , en meerandere gediertens, waar van de minfte fteek
of beet gevaarlyk of doodelyk is. Het zelfde word ook gezegtvan
de planten en vruchten.

Ik zal niets ophalen van de wonderlyk fraay e Schulpen die ’er
in overvloed langs het ftrand leggen; nog van ’t Koraal , en van
het Ambre-gris dat ’er gevonden word

, fchoon Vr nog al nurtig-
heyt in fteeken zoude: ik zal dan alleen maar zeggen, darde Zee
krielt van vis , en dat de Schildpadden die’eruyc voortkoomen,
alleen overvloedig en lekker voedzel genoeg verfchaffèn. DeLand-
fchildpadden maken ook een gedeelte der rykdommen van dat Ey-
land uyt, want men ziet ’er een groote meenigte , en hun vet over-
treft in allerhande ƒ«««« de belle botter en olie. DaarzynZee-
fchildpadden die over de 500 pond wegen : maar die op het Land
zig onthouden, vallen zoo zwaar niet,- dog de allergroorfte zou
evenwel veel ligter een menfeh , dan een meiiich eer. Schildpad
konnen dragen. Deze Scbildpad-olie (want dat vet bsftalt nier)
is een koflelyk geneesmiddel voor veelerley qualen.
De BoJJett zijn zoo digt niet, of men kan ’er gemaklyk door-

gaan : nog de fchaduwe belet de vrugten niet in het rypen. Men
ziet ’er ook in overvloed de Ceder , Ebben ,

en andere Boornen, zeerbe-
quaam om tot timmerhout te gebruyken. Voorts vind men ’er Palm-
loomett

,
Figebomen , de Latanier , Oranjeboomen , Citroenboomen,

cn Acajous van allerhande flag. Men zoude nog twintig andere
konnen noemen, welkers vrugten goed om teeeten zijn, en we-
gens hare verfcheydentbeve de Imaak heel wel voldoen. Desw-

Ul
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ifrJ v»« China

,

de Indigo, de Zuiker-rieten, de Boomwol

,

de Ana-
nas , de Uananas, de Taboe, de Citrulhn

,

de Aard- en Water-Mc-
'

ioetten , de Coincammers

,

de Carihifchc Kool, de AntajJiJ'cbe Boonon, de Plmtcn

de AmbrykJcbe filimboonen , Erwctcn van dien landaai't , en hon-
dert andere planten, vrugten, en wortelen van dat (lag

, wallen
overal, zelfs tot op de bergen toe, uyt de natuur. Men weet
wel door ondervindinge dat de Turkfe Weyt, dc Gierfi, de Rys,
het Kooien, de Gerjï

,

de Haver

,

en wat dies meer is, daarzecr
wel voort wil; en dat men die granen meer dan eens ’sjaarsin-

aogften kan. Wy hebben ook nyt nieusgierigheit allerhande eet-

bare -waren die wy meedé genooraen hadden, aldaar in de aarde ta h« ge-

geworpen, defgelyx eenige van onze Tuynkruyden

,

(waar van ik groei:

hier ter plaatze geen Verdrietige Jyft zal ter nederftelJen) maar al-

les quam wonderlyk wel voor den dag; de reden is, omdat de
grond deugdzaam goed is, en dat de Vader der Nature dezelve by
uytneemeodheyt vrugtbaar maakt. Wy hebben ’er ook heele
goede Razync/t gegeten, derhalven zoude men met reden tpogen
geloven , dat men ’er ook wel goeden Wijn zoude konnen drinken.
Ik meen ook dat men niet behoeft tetwyffelenofdemeefte vrugt-
boomen zouden uyt het Vaderland gevoerd, en mee goede winft
hier ter neer geplant konnen worden.

Runderen, Varkens, en Geyten , door de Portugezen hier voor Witviervce-

dezen aan Land gezet, zijn zoodanig vermeenigvuldigt
, datmen ‘tegMiette,

ze by gaafche troppen te gelyk in de boflehen ziet zwerven: en
men kan zig met reden verzekerd houden, dat de Harten, de Dof-
fen , dc Schapen, en meer andergedierte, dat men op veele plaat-
zen onder de zelve luchtflreek vind, defgelyks wel tieren zouden.
Onder de gemeene Vogels van dit Eyland zal ik tellen de Pa-

tryj'en , de Tartclduyven
,
de Wihde-Duyven , de Houtfnippen , de gd^men^'

Meerlcn , de Lyfiers , de Hoppen
, dc Ganfen , de Kanarien , de daar vind.

Meeuwen, de Pintaden, de Pappegayen, de Reygers, de Reusvo-
gels, de Fouz

,

de fregatten, de Muffins, en een groote meenigte
ander kleyn gevogelte; behalven nog verfcheyde foorten van Roof
en Zee-Vogcls. Wy hebben ’er Vlttrmtyxen gezien die veel zwaar-
der van lighaam als een Hoen

, en zeer goed van fmaak waren,
mits dat men de af kcerigheyt die men gemeenlyk tegen diedie-
ren heeft, en niet anders dan uyt vooroordeel ontftaat ,t’eene-
maal aan eenzyde zette. De Pappegayen laten zig ook wel ee-
ten. De Reusvoge/s

_

zijn groot cn hoog op de beenen, en gaan
dikwils langs de Rivieren en Meercti op de jagt ; hun vlees fmaakt
by-na als dat van de Putoor. De Patryzen zyn altemaal grys en
wel de helft kleynderdan de onze. De mannetjes van de Muffen
hebben een roode gorgel , maar word nog veel rooder alfle min-
nebekken. Deze kleyne beesjes, die even eens als de Blommen
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9 Kapelletjes, tor geen ander eyncie fchynen gemaakt dan om deNatuur te vercieren, zijn zoodanig vermeerderd, datze (om do
"SS") la»ig*!-n gorden tn h«'l

van dat Ey-
efl' *5°m " n mec ganiche wolken

, en pikken in een oo-
laad beftaan. gcnblik al het gèzayde weg , indien men nier nauw oppaft ; en zulv

is, buyten alle tegenfpraak , al een groot ongemak; maar ikmeen dar men ze met fchtetgeweer wel haaft verjagen zou. Ook
zi,n er Rapjen en Vliegen die fomtijds al mee fpuls genoeg makenEn dew.,1 men dog alles op moer geven om een zuyver en geheel
denkbeeld van zaken te-hebben, zoo zeg ik ey.idelijk, dat de ge-
vaarlijke Tempeefte» , d.e beft onder den naam van 0,-kannen Lkend zijn, ook al een zeer flegten artikel uyrmaken. Maar daarontrent word dan weer ingebragr, dat de Orkanen daarnoglang
zoo zwaar met vallen dan op de ^merkaanfehe Eylanden

, cn nooy?langer als vier-en-twintig uren dutiren : daar-en-boven
; dar dezezware Temfeefle

n

nooyt meer dan eens ’sjaars koomen, en altoosop een gezercen tijd, zoo dat men diesaangaande wel op zijnhoede kan zijn. En dan word’er, eyndelijk
, nog voor een derde

by-gevoegd, dat men tegen driehondert vier-en-zeftig dagen dieby uytnementheyt fchoon zijn, maar eenen quaden dag heeft-
en om de waarheyt te zeggen die gedagten zijn heel trooftelijk'De verftandigen, byzonder die wat,aren eneen weynig gereysdhebben, weten wel dat men in deze Wereld, ’tzy onderdel.,»/,
of onder de Keerkringen, geen volmaaktbeyt

, ontrent wat Coortvan zaken het ook zy te wagteu heeft. Alles heeft zijn vooren tegen, en het alderbefte is met anders dan dat het zoo erg nieten is. t Geene dan m dit geval te doen fiaat , is, dat me/ ge-lijk in andere gelegenheden , de fchaal in de hand neeme, endezaken weege eer men vonnis velt. Indien eenige ongemakkenvan ons Eden u ftooten (zegt de Heer da Qttêne) zoo legt in deeene fchaal de Rupjen , de Muggen, de Muffin, cn den jatrlijkfenOrkaan ; en voeg daar nog by de Gezontbcyt
, de Vrybeyt, de

r

°Vervhe
J> f

n Leg dan eens in dean-due fchaal tegen over die driederley hinderlijke beesjes , die wyzoö even genoemd hebben , al de vremdeen fchadelijke gedrogten
die men in de Steden vind , en door zeekeren Toontcldi^ter h-el

S dLfc ‘ “* ‘1“ ““ aiwA

Ï2 'VT „
SI' S'tllMl fticr aan noj te,ij / (ut litt jttt hma bid / oitó

drijven, «n- öqt 3irfürrrufiftcnii Eyland , öaar top 300 lanrr na brrriimra

van

een
land

!ca.

» er..«ysï,
1 te zet- öcrDacöcn . cn onje Commandeur bfloufOc cn ücr3PcftccDe on£/
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op een plaat? te sullen beugen/ toclbe gecti3in? booj {jftEyland 3 t 6gi.

bat 300 hofïetób in 003e oogen fcljecn / betjoeföe te totjhen. ©m —
nn bat nicuto-bcloofoc Eyland te binten / ftabben top niet meet

ban ontrent 150. Mijlen af te leggen ; maat De toinD liep on?

3oobanig tegen/ Dat top een ganfclje maonö lang niet anDer? Dce»

ben Dan labreten. .. , ^
©e arme Jan Pagni, een ban 0113e jBetgeselIen / flietftebcscr jan p>gn i

tijb / tufleften ijet ontglipte en nog te bettoagtene Eyland : ftp hon be ft«t.

Scbeurboc , en anDcre ongemabhen Die Ijcm quclüen/ niet langer

uptflaan.
,

öpnDclijft Dccb 3ig op een fcöoonc Zarurdag mo?grn/ 3(jnbe Den

25-. April iö'qi. ouden ftijl , een nieuto 3taub ops topbcboiiDen Dat

Ijct ’t ©planDje Drego-Ruys baad/ baar DeKapieynbaojgenoomcn

tjaD on?'a«n 3tanö te 5cttcn. JDp quamcn’rr 3cec na bp / 5fplenbe

boo? ijet ©oflen tot aan De SupDfiant toe. ï?et Eyland toa? 3ccc

besüjaarlijh aan te boen/ boegen?' be mcnigbulDigc ronbom leggen»

De banben öle3lff aï tojp ber uptflcefiïïcn. Bejagen in’rrcrll nog Ha-

ven nog Baay , nog eenige plaat? Die top brquaam oojDcrlben ont

gcmablijh te bonnen ïanDen. ©r? abouD? fmcctentop/ omtrent

ö?ic uren ban 3lanb/ ljet dieplood nut / en bebonben bat De gjonD

boel rot5ig/ Dog rbcntoel sagt toa? IBp lieten ban &ct$n&rrbal»

kn / cn bleben baar / niet-tegenflaanbe bet boob (lil toa? / leggen

tot ’S Maandags ben 17 ; Dog om toat rcDen toeet ib niet. ©ien

Dag/ en Den Dag Daar aan bolgeiiDe/ befcbouDentop/3oonanbeu»

tig al? on? ccnig3in? mogelpb toa? / Ijet Eyland ban De bupten»

bant/ om te sien of top niet een plaatpje houDen blnDcn Dat toegan»

belyh toa?.
, , , ,

©en is ’? uamiDbag? ten bier uren bregrn top een openfng in t

gc5igt/ toclbe top gcloofOm brquaam genoeg te 31)11 om on? oog»

metb te berepben: maar 01300 De nagc op bonDentoa?/ bidDentop

’t toat af/ cn Djeben al gin? en toccr tot Den DagcraaD aanquam.

©cn 19 ’?mojgcH? ten elf uren / oberbicl on? een ongemeene

fiilte/ toclbe on? in gjoot gebaar biagt/ toancDcfteEbeflroomtoierp

on? scheepje in ecu oogenbiib tijD? ttifl'cben De blfppen / Die jio toe! een

mni ber ban *t Eyland af in Sec uptflrrbtcn. l©p toarcu ai 300 ber

Dat’cr hp-na geen boope meer oüerig toa? ban De platen en banben

te üermtjDen : maar Dooj De toonDrtlijhc beftictinge ban Den Sjemel

(lab’er heel frijieljjb een boojDeeligc toinb op/ Die on? toecc te rug

D/ccf. ©aar na 3ctten top bet na ren Kaap of Ijoeb SlanDs toe / Die

met De neu? in ’t JüoojDrn lag; cn DepmiDbag? liet Dckapteynbe

floep in ’t mater ballen / om te 3ien of er nergen? geen Haven

of opening te binben toa? om in te loopen. ©c? abonb? maabtrn

ton scpl naar be Noor-Ooft bant; Dog naulpje baDDcn ton eenige

fuürDc gemaalit / of on3C floep preyde , ten tceben Dat Daar een

• © 3 plaat?

Komfle by
Ditgo-Ruys.

Raken we-
gens fiilte in
groot gevaar.

De Kapteyn
zet de floep

uyt, en ont-

dekt een
baay.



j6?i.

Moe zig dat

Eyland yjb
buyten op
doet.

Fuayegeïig-
tea.

Wat gedag-
ten onzen
Rej'zigei

daar over

maakt.

30 Nieuwe Reyst'ogt
Pfaat# gcbottben toa# om te ankeren. «Detoijï top nti Bobfn eet*
cot^/ en maat op acftt baöcm toatcr# toarcn/ 500 mocfïen top gc*
buti’3 met bet peyllood inöc banb al# op bctongtfïaan. Jöptoicr*
pen Dan bet ïfnfwc upt op negen baöemrn toaterë / tu een tagte
en mee(l jauWgc gtonö/ na Dat men albcorcu# De floep aan hoojb
bab Doen bomen/ en bleten bant tot ’# anberen batige / om ban
«n beter gelcgentfjept op te joeftrn. ©r# bolgcnben Daag# 1

3pnbe
Den jo April, Heten top in ben bjoegen mojgenflonö bet Stoker ten
ttoeeben manie ballen ia een goebe janbacbtlge gtonb / altoaat top
genoeg3aam gebehe lagen booj De Oofte en Zuyd-Oofte toiuöcn/
toelfic baat De meefie en boopmamfle Stanbtoinbcn 3ön.
^ fLEyland 5*8 ban torrre en ban na-bp ongemeen feboan

op. rn Kaptcyn , bie seehctlijh teben moet gebabbebbentoaarom
yp onp niet te Triftan, nog te jVlaCca renas tobbe aan itanö petten/
en niet# liebcc 5ag ban on# op bet >têp lanb Rodrigue te laten / bet»
befte alle öcs^elfgS fcboonbcDm en boojbrelen Ijnnel boog. <én in
bet baab/ bit nieutoe tocrcioje quant cm# jeet aangenaam en ïeh*
Bet boo; ; maat top sagcn’cr 300 bed Vogelen niet bliegen aï# op
De fóufjen ban Triilan ; nog top kregen Ijtec op beje Ree suU
ken geurigen reuk ban allerbanbe Kruyen in on$en ncu# niet ges
Ipk top een inaanb te booten tint ben Hof van Éden getoast tolcr®
bett «Bbcntocl ftonben top baar ' niet upt beflupten bat ’cr geen bl oe-
roen, nog Vogelen op Dat Eyland toaren- 3Dooi be refi quam bet
ban bupttn toel boo?.

a©p Bonbcn on# nfet betsabfgen in bet bc3fgtigen ban be kleyne
Bergjes, toaat nut gemelDe Eyland bp na mceftbeflaat/ 300 ober*
moebig toarcn öc5dbe met gcootc en feboone boomen bcbcht. tDc
beeken bie touVc ban af 3agcn flroomen/ fïourrn neber in bcVa-
Ieyen, aan toelkcr# bpigtbaarbept men niet bcijocfüe te ttotjffelenj
en na Dat$e 3ig ban Ijicc of Daar facrfpin.iD bobben ober een effen
gronb/ fbiett ik nog Bofch

, nog vlakte jal noemen/ ombatbicttoee
ober ben rang 3ouben moeten ttofflen) quanten jp 3ig boot cmeoo*
gen in See toetpen. .

^ommfge begonben fe gebenken aan bat berugte Lionon en bef»
fdfê betoberenbe i0o?öen/ ’ttoclft 500 aangenaam opgeblft tooiü In
De Roman ban ben Heer Urfé, maar on3e geefl flrpgerbe booger
cn Ijfelb 313 bc3 l3 wtt ganfcl) attöere gebogten : toiicoembcnöcbec*
bojgentfjeben Der ©oööcltjhe booyicnfgbcpt / toeUtc cerfl tjaö toege=
laten Dat top fn on£ rpgen ©aöcrfanö ban otijc goeDcrrn toirrbrn
berooft)/ en naoeröanö on# op ren toonberlpe tojüc Oaar
te/ Dog epnDelyft 0113e tranen tollbe afbjoogen in Ijct Aardfch Pa-
radijs bat Spon# met ben bfnger aantoce#/ almaar liet alleen aan
ottfJ floub om rijk / b;p/ en gelukkig te 3pn / Inbien top onbtr bet
berfmaben öer bergankeFjjke cijftOommen / on# flüle letten toübm

be»
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brfïcebcn om 05ob te UctbcccïyTien / cn on;c 3ielcn tcbcfjouDen.

L**... ï ¥fti>f#n\ipfhpnhinitPH' rti4 taicnrrphrt

?!
itfpr.

cfïeeDen ora osoo te ucröceriywn / »«swwm*W maren altcmaal In Dcje 3orreaUerDcnhi!igmalp tocggeboecD/

toannccc De floep in ’t mater 0C3rt / en in *t algemeen QrtjaaQö zy Am«
SS/Wie dat nu aan Land wilde gaan > <0 p Dat bloo|D cerpmi JSSSS»
ieoflnh omrc boö? Den bas / ftfjoon’ec geen crn ge;onö map.

Auteur,

mtinc Revsbrocdcrs (lapten ober : maat toen Ut 3aD bc floep

tojn bol map/ Ijaaflre Ut mp niet al te 5ccc / en liet D^elbeboo; Dien

ttlo naren, ©cmijl Ut nu ongelijft meer jarenbab Dan ren ban allen/

300 mad Ut ooit befienDign* eumlnDetuptgclatfn5enobcrfleïpt3tjrt=«

De ban een Ut meet niet mat booi onDcmngcmeugöe Djoctljept en

bïijDfdjnp / 500 bjagt Ut öet obecige ban Den Dag in een Diepe pil»

tC

lÜUgeod Den abor.D qtiara De Kapteyn toebec te rug/ en bcttelDt De Kapteyn

mn ttjanDecltjfte Dingen; maar ontrent bfclc fnccD Ijp mar al te öoog

op/ geluli Ut Daar wan In ’tbrtbolg Dep tgD? boïhoomen obctrupgD £w8dop.

raletD: raant lm fnocfoe ban l.kdtcn en Vrugrcn Die noopt op öat

Eyland nrjfen 3Ö«- f 3\$ maat/ en ift rail ’t geetne bcltcnnm/

hu bjagt berfcljenöc en alDtrbanDe flag ban vette en 3cet goede Vo-

gels mee/ ban ïuelfse nleurae en onbtltcnDe beepjrp Ut ooft een aan*

genante niaaltnDbeeD. «Dep anderen Dnagö Dmt (sfln» Den 1 May

xójm) Papte Ut meDe naar 3lanö toe / en ging mijne j!t3ctge3eïlcn

opjocitcn.

DERDE HOOFTDEEL.
Wat namen gemelde Eyland al heeft, en op wat hoogte

gelegen. Onzen Auteur Haat zig met de zijne ter neêr.

Hoe en waar zy hunne Hutten opregten. De Kap-

teyn berooft hen nog van twee mannen , ligt het

anker en vertrekt. Begeven zig aan tzayenenhoc

dat uytvalt.

Dft Eyland, ’t toellt gcnocmb too?D Diego-Rodrigo, of Diego-

Ruvs, Of ooll tofl Rodrigue, legt Op DC fjOOgtebfllt negentien

graden 'SimDtc bjtcDtc/ en beeft omtemt traimlg mijlen iiiDeronba

tc. SDcflclfó Itngte (flreïtftenüe mfep Ooft cn Weft) cn berbeem

toeflanb lp net 300 ald men *t in oc boojfle Kaart afgcmaalö jfer.

IDn floegen oné «êlttert ter neer naar De geeftant/ in t Noord-

Noord-Weften , in een fcboOUC Valeye , Digt bp een gjoratc SStClt

met aocD IjelDcc toatec. ï®p UaDDtn alboorenp tjet gaiifcljc Eyland

DoojgefirupP'i Dog lto3«n Dese pita boben alle De anDetcn tipt; te

Veifchtyde

namen Van
dat Eyland.

Waar zy zie

neer Haan.
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Wairom orr
zen Auteur
hunne hut-
ten zo net
heeft afge-

tcekend.

De Rivier

befehieven.

De hut van
Tietet Tho-
Mfz.

I 1 Nieuwe Reystogt
rm ïi öf

s booj^cnigïjfpt 01153 olDaat ’tcet/ï alpkpj®
4a,.k Sc!fP® Öaö tofu top ctitfcfjeepten.

3» ijcö altöö befpeurD / Dat toannect ifi met örjc of grene oer*
foonen ban al 0113e onDrrnccmingcn fpjaft / Dejelbc altoos begeerte
3ijn getoeef! te mogen toeten/ op toat 101)3? top Dog 0030 hutten of

!???hüür
aa"?c ‘fpö Öfbben. ©it 133 De rcDeh toaarom Ut 3e 300

ft

,

-!r

D
^»/

C

i?
cpöfn

l
öL l,, Ö£’ grooce 1<aart Öfö afgebccID; te mecc/ om

Dat ilt Doo? onDcrbfnDiiige toccr/ cnbihtoïlp bnnrrbt fjeb / Dattoam»
neet men op Die top5e De afbeelDinge ban De een of De anDere plaats
in t gfljfitgni gcpjriit beeft / men alp Dan ooh mcec toctft maalitban De 3abcn twe cc botygeballen 31)11.

©etoyl Ijet Dan/ opmerficnDc en toaarDe Eescr / 3onDec ttotifM

hf
)

i
1

m
kUC

3 fll 3ijn/ 300 flaat tttoe oogen ectip op De Kaart
Die gp pag. 1. grpiaatft 3»et j maat tuflc&en bepDc benoeft ilt Dat

in
J
hr^T

c ï°°?
i

öc 0eSfen tofl
'

öc / taant ilt ben

fi™
fn
p
£ 1 eckc

r
nkonft - lebcc op (jet geene ift Ijcb/ -en

?
a” “ " lrt^ “"Deep «OB bffrrp gebru. €11 gclyh if; De boojgebal*

5°® f,<3H ifi 5C 00fl nfft Dan OnbOlv
maalit in Dc3e lilepne afteeliening bertoouen : Dog i[t hoon cbcntoel

Jv'èm fn. rf
scbjc&ltjh&ept 300 g?oo 1 5al 51111 / Dat Ijet bp Den Erjcr niet

SntoSjfra"
5°nÖCl

'

fCn,flC moc
i’
tc öctbulö c» opgemaafit 30UÖC bom

*K,CP" R
j^

ert
i
e men Daac 31'rt/ beeft sjjn oorfpjonfi om

lÏÏntf In
'f

11011 1 Ey,and

:

m maaRt/ blcc of bpfDni'3ent

?”& r“fc

e
!L*

Do °- !jct ^0?tfn öeH ««en berg
3

opDen anöcrcn / bcrfcbepDc aangename Cafcades of toaterballcn*

Ü.aS2
ame,f

£?w brquaam xoiibenjgji om een Tuvn ban Den celmn of Den anbrren fritfü te berderen. ®en tijbe ban gjoote Ijittc

ma
ö
i
0
h
8t^“nt

I
!3nSt ^ct taatet upt 31)11 Fonteyn of VVeJ ;

V^ h
C Dc ?cc ffi^t’ftmrttoafTenötoatec in Dp/ tot aan De plaat*

f£r,&L
b
,

e C?o»ib begint tc rp3eij. ©at pieltje/ t todft aan De
linhecjtjDc/ naar De rnoiiD ban Dc Rivier toe/ met liibicp rtefeea

4 ¥ *aj0 *nnö ' fit Icopt met De bloeD gcftaöig onDer

:

• )
i’

t Eyland aan Die ftaut in ’t algemeen toat lager / enffaat
3elfp onDer toatmeec’er maar een 3toarrn flojtregen balt.

h j
m?^£ * ffn 0l,5e Stuurlieden

j (toaat ban t’ft In ’t
b C^ J

S
.

}*}* 3Ö ‘ 3 f0flcn ) toilöc h« fllrpne Ey landje, Dat De Beek
upjebert/ gaan betooonen/ tofshalberi jjp Daar ter plant3c ?ijn

mn°nnrr
JiICpH Tuyntle Wöafite / fll ICC tofDc/3^

fl^hbh.nLhnn'
er
im

l Bruggetje floeg. $jp toap een b?naffiigofD-
aarDfg jongeling. 3©nnneec het nu of Dan eenp gebenrDe öntört

fnnüf / r» ïf
°n

ï
CC
Jfep

t

nam Ijp 5Ón focblttgt 300 lang naar een

^ac n: mP n°ff DccD geDenften aan Den
roemcHgten Karei jeu Tweeden , Die Dc blucht nam in De

be.
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berucftte eyke van Bofcobel * toclfter oUfibïijffclftuotop^eiiJjtip,

minrmi altijtl
5«‘ SSSÏÏ'&’rawSiK

™“ iffil Mcy
p
r faranw / Si.' 1}-!»™*“.*mISRS» Ip tafibr mUBfie onte '«.««** «£

«ifchao Die Tabac cooïtte ; C’t boad 00b pfu Zeeman, j en toen ös?

OfJn Tabac meer IjaD/ fmoofite fip «toeten ban boom i-

,5
55e Kabanes naaf! aan Dat Ey landje ,

tif £Vc tnil aaan / en met N°. z getecftcuD / mad De betoujr

«irtJtóöan lande la H ave. $n toa$ een Silbecfmit ban ?ijn IjanD,

meelt/ en üaD een fmiiFe of oventje toegefïelD / toefSfjaftien ÖP 3Ü!l

£ÏÏ huif manier moefl maften Dan De auDecen.
^
’t £y Dat Jan

toerftte of Dat fjn ging toanDelen / t)p 5on3 altUö ©[alaie,,.‘ . ,

“SE taooniMftf maten / De eene meer en De anücre minpet / al

na Da^t het nDet Bouwheer goeD bonD/ tuftc[)en De t.cn en bgfttcn

Horten f.i t Sant ©e taftften Dcc boomrn/ (te toeten ban Den

I ataniev) bccfltefttcn boo? munrtoeth./ en met pecjcïbec g?oote bia,

teftenen De heynuigen Daar De l
.

uyn

c

afcccltcnina

°^fat bnDe^toooninfl ban onjen goeDen Jan Je la Haye , aan De

*5SSSSm De
3° blaft aan De mateeftant / flonp Ijet Stad-

hnvV
5

2f om beter te teggen/ De bergaDcrplaatg Der Repubhjk ,

almaar men meefï en boel üoojnamehjft delibereerde , en in cbcc=

r- ff?-

©cc baas ooft in De tjarDe flam ban Dcjen boom Dat top «n loojc

ban een Nis ïjafiteu/ om ccuige gedagtemffen en Ge .

in
|?an De

l

anDcce bant ban ’t toateW tegt tegen ober ’t

•* Bofcobel is te zeggen fchoon Bos; en hemelt ,
om dat Kare]

de II. na de (lag van Worcefter derwaarts de vlagt nam.

t Care efs is in Engels woord, en betekent los, zorgeloos -.maar

i Koning vond joed den nam Carelcfs te veranderen » d,c

van Carlos.

1091.

Die van Jjh
de la Have.

Hoe groot

de*c hutten

waren , en

waar van ge -

maak;.

HctStadhuys

of vergader-

plaats.
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landshuys, toaS ooh ’sGemeenlandstuyn , befïaande ontrent vijftig

voeten in ’tbiethant; en de palifladen ofheyningen dle’ec een mang
Gemeen- ÏCtlQ tE hoog rondom Ronden/ toaren al 500 Dlgt/ dat’et deftlepnfle
hnds-tuyn. Schildpad 5^ nict üoo? Rofï : mant om Dicrgclijhe redenen ma$

het / gelgh men toe! DenRcn han / dat top ofije Tuyncn flupten

moefïcn. , ,
.....

Hm vin on- jffèaac mat on£ ober De bjttg toebet te rug herren / en Betigftcn

*en fchiijver. hut cmg ban Frarcois Leguat, <t>ch3D&cc ban dit bethaal/ ge»

tccRcnt ittet N°. y. ©es« legt tufleRni ttoee perken
,
tegen renen

gjooten boom / die gemelde hut met eenc Deftt ban dc geefiant. <Se=

jcnDc boom Djacgt 5chet b?ncÖt öie jeer tocl met Dc Oliven obcr=

ten bomt ; en De Papegayen reten uptnccmcnDc gcecnc Dcftrlfê

UU^HUI.
Tan de u j^at lager / Dog b?p Digtec aan De toaterfiant / toa£ het Loge*
Cafe

- ment ban Mr. de la Café
,

gctchtut N®. 6 . ©tt aardig lietcltje/

’t ktjcift 3 Ï0 tcgemnoojöig fn America beblllD/ fjad afê Officier ge=>

Dirnd onder dc Brandenburgers, en Doet? onderbindinge al geleerd/

laat het toag onder tenten te betnacljten. $p had goede gefien o»

ber $ig ; tong gcc(lig ; Doo* en Doo? cerlflh ;
onberjaagt/ en jeec

berfiandig. „ .

van Teftard- 9ïan de andere ïtant / tiiffcljen ’t Eylandje en den gemeenen Hof,

had dc goede Mr. Teftard, ban toirnö Djorblgen toefïanb topftraj:

fetg seggen jullcn / 50n Tabernakel geboud/ spnde N®. 7- Ï?P bja^

een deftig man/ die ih ject behlaagd öcb.

van n***ne Be**#le en Boyer hadden hunne ïmap3 afifscn bp malfianDe*
cn Boy*r. ren gclepd / eti hnn Domicilium opgeregt een flufttocegg ban Dc

Beek , bm digt naar de gccRanr. «jet afbeeldsel ban Den goeden

Ifac Boyer jol men Siert in Stjll Graffchrift. mort ÖffC

lijft maar boojaf segtjen/ ©at Dcje Dierbare meedegenoot banorp

ae eeefie onbcrneemingen/sinicbffiibcrenopRodrigiie gelaten h«ft.

«Cn Dctojjl ift ban ent iegflyh in ’t bpjandet letg nopen| hunne hor=

Danigheden gejegt licbbc / 30a sol ih ban Monfr. Be- **Je (doo?

43obg goedhept op Desen {pipDigen dag nog in goede grsciuljcpt

Sijnde) dit bolgcnde Daar nog bp boegen ; ©at top tjem altemaal

lief hadden/ om srjnc goede bertuaamljedcn daat hP merdc bcrciecd

mag. gil befpeurde met bermaaft in desen jongeling (toont hP
toag nog msfat ttointig jaren oud) dat hP ten fchoon brrftanb ijab/

beleefd / en te geiph jacljtsinnig cn biug toag. fZijw Studicn , Die

hp booj Dr3en bp der hand geJjaC fjaö / hadden Ijcm eenig licht mede

gcdeclt Dat niemand besat. £?p toag altgd eben bjcoltjft / oltya

eben gedienflig / cn had Ijct 5acljtfl& humeur ban dc aïRereld ja
aan 31111 fc!)Janöer brenuft/ cn 3ijnc gaautDighrpt !|jn to» v*

J
coe'

fïellen ban dat ^c&ccpje berfdjuld/ maar baiitfipin ’ttictbolg fp?ee=

Ren möetcn ; nlö meede het maften ban De tilcpne Ijocdieo op dat
i\01 -
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Rotzen-Eyland , Die ong in ’tmiODen Uan De B?aotfïe öect»2Uftï^nsc/
,6? r ’

3U
^^el9Mafift

3
öf/c

Ö

in

S
De?

,

'öoojbp gaan nog in a^nttifïïdn^ J&g*»
bancicn / bat al Dcje bjienöen/ baat Ift ban gefpjoohcu hcp (beljal* pot^nw^en.

hen ¥ Tbomafz. en R- Anfclin, Die maar tomeen geringe öfhomfi

hiaten) Europa niet upt armoede Dabben dertaten / nog upt team

hoon ito naacWfieEylanden fo&ocfben te befleben / .afé met toctcn=

betoaac 5P Dunne boeten in be JBerdb 30Uben nebeeseften; ttoa»

ten oltemaal lupben ban goeden Dupje / en boojjien ban tnlbbe»

len. |©aac Dctoljl Örje Colonie of volkplanting ban ben Marquis

du Quene beélgcrucbtg maahte / en 3p nog jong/ gcunb/muicQC*

hartig blaten/ jonDcr aan bjou of hinbpren / of ccnlg beroep ba|t

te ;tjn / bteegen jp lu(l ont beje Reyze rnebe aan te bangein

gij, heb mu ingebed»/ opmerhenöcn %tyi/ bat gn (jet beebolg

ban ome onbeeneeminge cn toonbcclrjfte geballen / beteren met meet

betmaah soub begrijpen/ toanneec lh u boojaf een bcbattlng bceb

hebben ban be plaatg en be perfoonen baat ban gefpiooften toojb.

<011 sict ban in beje onje hlctme £>taö / be hoornen algS gejapb Waitom dit

abrê en hettoaatt^ beefiroopb flaan ; maat Dfje jfjn het obeefegot Eyland een

tian een beel gjootet getal/ ’t todlt top goeb bagten te beebunnen.

Sulc biel onp gemahlijh te boen / om Dat be g?onb 5cer Dfl1 l|$ / en

be toojteté jlg 5onDet moepte lieten uptttehften. Jiföen lacijt mif=

fehlen al/ om bat lh jeg hlcpnc £>tab/ maat mat I'S bat tngbbe?

rocmöe Roomen in Den beginne getoeeft. <Öbcc Ijonbertjarcinpube

men/ met beDulp tiaubpjutoen/ terplaatye baat nu be jeben hut-

ten liaan/ 5cbeu Parochiën bonnen getelö hebben.

30p nu met bet opmatten ban beje woonhutten gcöaan Debbenbe,
®*Jg»pp«

bate be Kapteyn , Die bcccticn Dagen op De Ree gelegen Ijab het

her / na bat hp liet gjootfïe gcöcdte ban ’tgeenc t’onjec onber&out

rnaé mebc gegeben/ ontfcDecpt/ cn 5Ü» ^>cljfp met nooDlge berber*

fthlnaen booijlen Ijabbe. 3ï>p gaben !)em bjieben mebe naar Hol-

land , toaar In wjn lof naar berblenfle toierö opgebpsdb : maat öp

tua^ soa geh niet ban 5e te befldlcn / gdglt top napetbanb geuiaac

*tjn getoojben / cn ooh bid bac&trn.

©lt nabolgcqbe toa^ Ijot Dat ftp ons liet

:

Befchuy.ti Snaphaanen en anbec getofCt; kniyd.cn lood; aller.- W«hy ,«

hanöc gereedfehap
, 500 om Ijet lanD te bontoen/ pfêqm hutten te Undim.

niahen; te boeten/ zagen, bylen, fpijkers, hamers, en beytels

;

pooitjS keukengereedfehap , tot 5Cjfji handmeulens eni CCI1 lpit COC;

befgdhb ly-waat, netten om te vilten : In een tooo?»/ flnt|/_be?

halben Medicinale-kruyen; een geringe 5aah/ ’t tod» / alp Ut be

ijpaachept seggen 5al / meer oase epgene acljtcloo^bept / ban be quaab*

aarbigbept ban ben Kapteyn te togten tua^ / bat top er niet ban

ïoo?5len maren : boo? be rc(ï ö«Ö M 3Pnepgenhlcctcn/ en nogtoat

bpjonbeccn boojtaab. « 2 l ie '



ï<?9 *.

Ce Kapteyn
berooft hea
nog van twee
maats.

Zy gaan ’t

Eyland rond
en waarom

Beginnen te

saayen , en
hoe dat op
neemt.

36 Nieuwe Reystogt
Pieter Thomafz. toaat ban ift hier boben gefpjoofien ficB / haö

met De Kapteyn gcfchiï geljabt en oberhoop gelegen: of fjp nu bieeg»
De Dat De Kapteyn hem 311!); in De toecrom-tepg brcgclbcn mogte s al»

hp toa $5 niet gcaag om met (jem rugtoanttg te fteeren/ en
toilDe lieber bp onjS op Ijct Eyland bltjben. ©ft jouDc De fcfjaDeDie
top bp öet €p!miD Mafcarenas, met f)ct bcrlicjen ban een omee
makkers

,
gcïeöen ijaöDen / heel fraap bergocb hebben : maar De Kap-

teyn quam / 500 alg !jpoph« punt fïouö ban tebertrehftcn/ aan lanD/
en becoofbe ong ban ttoec onjtr .n3etge3fllen / namcntlnft / Jan
André Gutguer, en Pierrot, 300 Dat top maar -met on3 achten op
Dat Eyland obft&lrbfn.

* r

JBanncec Ijct £>ci]ip nu bertroftfirn toag / en een fegrïijft omec
. 3ig ban De geleDcne ougcmaUltcn ftecfielD bo.iDe / ningen top het Ey-
land ronD/ om te jicn/ gelijh ih rceög gejegt heb/ of’ec nog beter
plaats toag / Dan Die top in bc3fttingc haDDen gnioomen/ maar top
toanDfn Ijet ober al eberi-eeng : fa alfchoon top meer Dan ttoim>
tig effeue plehhcn 3agcn / en immers 300 gemafthclijfs alg De on»
je / 300 hoitDc«3e Dog in fchoonfjept en DcugDjamcn gionD tegen De
0115e niet opbairu; toegöalben top brflooten bp De eerfïè bcrftiejinac
te blijben.

goo Dja alg’er 300 beeï aarDc omgefpit en gejubberD toag alg top
. tot Den gjouten Hof noDig haDDen / tolerpen top ban al ome taDcn
ban eïftg tont in Den gjonD. 3Bp maren ban uileg en alietlep fooit
tofï booten ; maar De saöcn Die top upc Holland haDDen meöenc'
namen/ toaren altcmaal Dom De geducht bcDurbcn/ cm Dat men
bergeten hafrDeseïüc in gïaje blcflentcDoen/ en toetejcegelen : De
aiiDcre haDDen top aan De Kaap de goede Hoop geftreegen. ©aar
quamen maar bijf rio^ntjcé ban be gemccne Meloenen

, en ooft
300 beeï ban Df Watcr-meloenen op: DjfebailDeandiviej Dlfeban
De terwe, Djic batl De aartjefokken

, Djic ban De porceleyn, Dife
ban De rad ij (Ten, Djie ban IjctMofterkruyd, Dpc ban De Anjelieren,
cnDjic ban De klaver. i©c Anjelieren feftooten tocl op/ maarhees
gen geen blom, en bergingen cpnDrlyh. fDet De radii/Ten ging [Kt
eben ceng; De toojmni haöDcnje al brrnicio ecr3e eetbaar toaren©C Aard-meloenen (OIT13C teotlDetfchcpJen ban De Water-meloenen jquamen bp-na 3onDer moepte / ongemeen gjoot/ en scct aanae-naam ban fmaaft in oberbloeD booj Den Dag : ift geloof niet Daticer*
gen^ fcijoonucc gebtuiDcn tooien. 3ia top hebben nog Daac-cn-bobcit
onDcrbonDen De3clbc ban 3oobauigcn aart te jtfn / Dat3 c noopt
ïemaiiD qualgh bcfiommen/ alfchoon hp’er te beet ban eet / of 3 g
toat in te bupten gaat. ' 3 y

IDp gc&mphren 3e in allechanDefancen
,
en bonDrme altoos toons

pcrlDft goeD. JBen ftan3c {jet ganfcöe/aar Doo? hebben: maartop
wfprurDen ebentoel Dat De gene Die öcg tointeep' (Dat 4?/ Den tijö

. ; toans
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toanneet Ijet minbcc beet i^/ 3tjnDe
Jt

l' nZ

'

y
« oatlc/

KvSrifk matbccl j&m ntoeflenbebbcn ; maat mp
ctim alg

ï

Ju V i i
• )

»
F, rtcc onofC tic boomcn ticrben ; toanc

Pliö^fSuptfn ban Dat be lucf)t en bc aarDe bicc anberg

"'©,S'k »!)fmm Sa»
J.
Wj^moloenen »&£

flan 1 rooöt cn tuitte ; maar De rrrftr toaren oe belt*
• Z/ZZ

mfeïoenc fcljil / en maren ban binnen rcob. Sp
fcnbcV en boen iemand 01300 min qisaab als? De n

\
löc”; °°J ^

foupig /500 bat mat niet behoeft tc bjinben nl^mrn er
^
aHft

' £;-

!)cE et gebonben öie 300 gjoot maren /
bar mp met ong acöt.n v ,

Ö

C

5T>?5

c

l

üetH fo“ bfln McIoencn 6omen 1
jj}

0*5FPf*

Tieb/ ïonbec morntc op/ en 3ft ten in obrtbiocö boojt.
(

Coen top

»!i?)pr?nnö be a2oub / Daar Vin bc Meloenen mcrnbcn te saapen/

nirr toot 3anD begonben te mengen/ toicg Dat gaeDbpwptnecmenr*

hriu ujfciig / en namen ccn ganfetj anbere en bccl grungir pnaaf? aam
Ajrijefok.

DW Aan efokken bdoofben in ’t eetfl bccl/ en micfl Cl pber Dag kea .

Dat men breien bon / maar bjagten baar n* ebcnm l nie : anbcg

Dan een hlepnc onbrngcnbc bjucbt boojt. t 3* a' ;

hit, funfl niet bolhoomen tiereliert) maren bat Ijet tregte Aartje

Skciaad moc/ feboon bet in nlIejJ/ gelö& ooït be plan:t/ Dc3elf*

De nebaante IjaD : mant top bobben ’t mebc genoomenbanbe: Kaap

ionbrr te meten mat bet epgcntlijb tow0. Ü)p gcbjnbtcn alle mtbs£ om be ribben mit temaben/ maar tebctoref*/ alfcboontop

mei miften on mat mn3emcn’rr mee te merft rnorft gaan.

milbc ooh niet” lubben mat top beeben anttentbe andmeup Andm .

frhnnt minfinccn tod ou / immers? 50a tod als? be Porceleyn cn bet

tt* !)« aW«' / «Wt.crtmt totfra

neen meeffee mojDen. ©au De Djic opbomenbe Weytkonelt;es

wFhen er /' niet tegenftaanbc <mv gjoote boojsojgc / ooh ttoee in De pc weyt

loon cn ban bct
S
berbe qttamen meerad ttorebonbect uptfpjMpt' ^'".

d

t0 ‘ n

Scé Soojbei? bag / fnbotgen mp in gjoote tiectoagting leefben

:

maar be tojucbt ontaarbe/ en bjagt cpnDdijh niet anDrr5 D‘ n

S ban onbjupb boojt/ ’t toelb on? / fletófc «lentoelDenbmlftan/

beel bcrflagcn maabte / om bat rup ong becoofb 5ageu b J

aa
|l?fcboon noWt boojn fn onbrupb beranberbe / 300 beÖ°f f1tR

JJJ
Redens

Daarom niet te benben bat Ijet altpö 30Q toe3en30utó/ e meec/ om dm vl,

hot men 3ulr Dibtoitë 3iet gebeuren in Europa. gjnDten on3e ion=

nc lutiben too boorrigtig met Ijft boojn te toetb bobben gegaan al^

Er Se anbere^S/ ei» bat 3c bet niet allemaal t’ effen? op tenen

bag / en in cen
5
en be 3rtbe gjonb gemojpen / maar een O^ecUebooj
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83 Nieuwe Reystogt
atiöfcc aarde en bp5onbcrc Saifoenen bctoaard Dabben / ton «ouden
mifTcliicn een goeden Oo#ft gcljab / en ontrent alletöanöe iocbals
ïfn bétte tcüamit&fpf getogen ftebben.

VIERDE HOOFTDEEL.
Nader befchryvinge van het Eyland THego-Ruys , of

Rodrigue . Deflèlfs gezonde Lucht ; Bergen Bee-
ken } Valcyen

; koftelyk geboomte
; en voornament-

lyk van den Palmboom, en den Latanier, en hoe
men den Wyn daar uyt tapt. De Paretuvier of Kafta.
De ftinkert, De Porceleyn , enz.

ft odngue Beeft een iiitncemcnDc ;it[bere en gejonbe lucfjt. <öen-*-v bragtig betotjé Daar ban i£/ bat in ben tgb ban bettoee jaten/
Die top’ec B«u^ gehouden fjcbben/ niemanb ban oné ooit 3ieh ié
getoeefi / niet-tegenfïaanbe [jrtgjoot onbeefcÖcpD ban Climaat en
toocbfc ®ie ’ec qnain te fïecbcn 30a alé top besig toaten met te
bertrebhen (toaac ban Ut bier na breebee fp?fcRm saOtotecb allcm-
tijftoberbailcn ban 3toace ongcmabftcn.

waarom de ©e luefjt ié bjoolijh en öelöct / en be 3cmer{jitte 3ter toeï te ber*

«rdragen'L
*rafn ^egen / pretij* ttii rtcljt uren / een Noord-
Jolt

> °r Noord-Weit tolnbje bomt obre toaaprn / Dat be lurtitiKri
aangenaam boet 3tjn/ en in (jet Öcetfïe Saifocn 3oobanig tempert/
Dat bet ganfcljc jaat niet anbrré ié nïé een Lente/ en cm geburigeH - rfft , m geene ban bie tfjöcn ben naam ban Winter Dragen bom
ncn / ja men ban get ganfebe jaae boo? bapm. ï&c nacijtcnbcrm
gen ben menfeb op een 3octc en aangename top3e toedrr op 3pnffeï.
Ifct regent ’ec 3ecr 5flben : aiebans top bebben baar geen ander re®
gen betnoomen ban in bttoier of bpf 'toeben na Den Orkaan; bat
ip / in be maanden ban Januarius, of Februari us. «gen nnr na
Den tegen ban men toederom gaan toanbefen ntó booten, ©rn
doöw , bie ’ec gemccnfgb obetbloebig balt / en 5clbcn ontbrccht /
berbult (jet gebreh ban ben regen, ©en Donder, bie boorgaané
in Europa, en in andere ijoeïsen ban DetoercID/ stoaar en bcrfcljrilt*
bflplt ié / geloof (ft niet Dat men op Dit Eyland oopt gehoorb

öanfcfte Eyland ié niet ander*/ gelift ib gf3tgt fjeb/ Dan
Eyhnd. war ECn kunbel batl dermahelpbe bergje*/ altemaai gebebt met onge»
ia beftaat. mcene fcöooueDoornen/ toelfict* attooéduccnde groente 3cet aanIobhe=

lijh
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ïnït tè. ©eje boomen nu ftrciigclen 5*5 °P een aangename topje I<J9

1

-

Doo? malfcanberm / 300 Dat 5e op fbmmi'ge plaatjrn tipt De natuur
1

hecle frnape Allees of Lanen bcrfcljaffen/ Die niet alleen bequaam

jpn om Den Wandelaar boo? De ücalfiibanDe Zon teDeftftcn/ maat
te geltjft ooft een feboon öccfcïjxct uptleücccn / 500 Dat men Difttoifê

tulTcIjen Dcc 3clbcc fïammcn en taftften Ijeen/ De golöen ban DebuL

DftcnDc Ser op en neec jiet Dobberen.

^Inn Den boet nu ban Oeje bergje^ binD men Valeyen ban De vaeyen zy«

fcljooulïc aatDc Die’et in De toerelD ig. ©it jal te iigtet toegcfïaan ™ us‘^aI eu

too?Drn / boanueee men obetturegt Dat beje gtonD mccfl beftaat en
w

aldDoojfpcftt ijS ban bectotte boomen: mant boonneet gejeiDeboo*

men bergaan 5911/ en bocDctom totljaac eee(ïc Wezen hceren/ 500

fpoeit al Dat betmolmfel Doo? Den regen ban De [jamden af tot be*

neDcn op De blafiftc gtonD: en De;e aarDe nu op Die topje los? en ligt

getootben jtjuDt/ brengt bp na jouDet moepte btugten boojt/ en

Öteft obctblocD ban boeDjame foppen.

©c Valeyen jp» ObCtDrfit met Palm-, Latatiie- , Ebben-, en Koflelijk

becl meet atiDeré Boomen, toelficrd taftften en blaöeten/ ten op. geboomte.

«Ictjtc fjunnee fcljoonljtnt / niet beboeten te mphen boo? bet befle

geboomte in Europa. 02n in be laagten^ Dtjer Valeyen binD men
Doojgaang Beekjes met fpringenD foutepn toatrt / toelftetg 00?»

fbtongen mceft omtrent miDDrn in ’t Eyland leggen. 53cje aange*

name Beekjes Djoogcn noopt op : Dcrbalbcn jou Ijtt jeet gemafts

ftclnït jnnDc ftcoomtje^ te betlcggen/ om 01500 Ijet biepn landje op

ccn'ebenmatfge topje te bcbocljtigcu. llDat fp tjet jammer / Dat een

Eylandje , in alle Derlcn eben ïcftftct/ ban geen gebtuplt iö boo? De

intooonDcrd Det Aarde, gjh Ijeb ban Deje Beekjes te meet toilïcn

fprcelicn/ om Dat’ct onnocmelnft becl Eylanden 5ijn Daac jeganfeb

niet gebonden bjojDcn; en om Dat b*t te bettoondeten i^Datmen’et

biet 300 becl / en aïtemaa! 300 mei berDeelt bind.

S3djalben öc3c Beek Daac ift reeög ban gefpjooften fteb/ en top Arogenamc

onje Hutten bp neDcrgrfïagcn fjaDDen/ 5i)n ’ct nog bccle andere/ Calcatlcs-

Die/ ncOccfïortrnDebanljctoppctftcDec torsen / aangenaameCafca-

des af watervallen uptlcoeceu. git Ijcb geteld Dat eenc Beek 3Cben

Baffins of Kommen, en 3Cbcn Watervallen jjecft gemaaftt.
«3n Die toateten onthoudt 5tg jett becl Paling , maat ban fommP zeldzame

ge bp uptneemcntljcpt bib/ maat boo? De refï altemaal 3eec goeD t llins«n.

ban fmaaR 3tjn. Juin tjebbcn’ct geljadt Die 309 monflreus maten/

Dat men Aft Durft quÜltjft jegam) met 5ijn rtoeen moc|ï ftomenom’ec

een meg te Dragen. Sn laten 3(3 3cct getnaftlrjft bangen : mant
naulpt tè ben angel ln'’t tontee of jp bpten. #ct iö baat op De

mec(le plaatjen niet al te Diep : en Demijl tjet mater jeet ftlaat ié / 3iet

niEn DieDiftfte Alen ïjcel laugjaam langg De gtonD Ijccn fleepen > 300

öac IcmanD 5e mei fian batpafnrmn als bp toü. ïDp Ijcbbenje

meenig*
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Watgcbroj'k
de boomen
al hebben.

I

Befclirijving

van den
Palmboom.
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mrenigmaal toel met ©aufeuhagd gg/eljnoten cn grDooö.
©e Valeyen, toaar ban ir» rreös gefp^ooftm fjcb / m Die ban De*
lucpnc Riviertjes befproeiö rn brugrüaac gemaaft t bjojöm / flrcft=

heu 313 ban langsamcrhanö / jouDer Dat men fjet bp- na merftt /

n! brceöcr cn brtcöet naar bc Srebant upt; 500 Dat fjoe nabec aan
Dc 2ee/ Doe g?ootcr bat 3c jnn/ rn DifttoiisS 300 gcïyft / Dat mm
piaat3tHbbiDDinnrrrDauttoreDtip3cnt trccDmln Dc lengteen brerbr
te genoegjaam waterpas leggen, ©ie 3jjn Die hlepne bnbftcn / tnrlr
ner^ geonb ten minflen acljt of tien Porten Diep onbcrbcrerftjri geeft
ip : Daar groepen om (InjD Die Ijooge rn ergt opgaantse boomen /
tuaar onörc men 3(3 a! tuanftelen finnbcrlufligcn/ cn toclheré fclla-
Dmue op Den bollen miöDag juib cene 3octe en öeÜ3ame berqnifthim
fiemeeDe Deelt / Dat ’er Dc DooDen iebenöig ban 3on0cn toojDcn.©e bjecöc en boéacjjtfge bergkruynen , aitcmaal ban renc hoogte/
bereenfgen 310 met elftanöemi / en 50» aï£ 300 beele verhemdzels
en zonnefcImrzcJs, mabenftc elft cm ’tseerfl een oberfteftte galfc
rp ban altoopönrcnöe gjoente op/ Die ter lncftct3ijöen met pijlaren
tipt De natuur onfterfcj)?aagft rn geborö/ genoegsaam te bennen ge»
ben Dat Ijec een ©oftöelfjb gebouio isS.

JBaar [jet allrraanmerftcngtijnarftigfle bier omtrent f£ / baf De
Doornen ban Dit Eylandje nfet minDer nnt cn nooDig gijn / Danbes
gnaam om De oogen en Den gerfl te brrmaben: toant bchalbcnftnt
pc bccfcljcpbrue foojten bail Palmboomen cn Lataniers aU treffen
Igfie boo^bcelDcn bonnen aangemerht toojftm ban menfeben/ Die
geloben en betrachten Ijet gcene De Apoftel Paulus 3egt / 500
oois De bjncïjt nog uptneemeuDc goeö : cn [jet fap Dat sonDcr Ijet een
of t aiiDcr bcljnlp npt Dc Hammen boojtfiomt/ i*3 een seer aam
genaam en gesonD boeljt. dommige ban Dc blaDen 3511 ooft 3ccr gocD
om te reten; auDere toefterom 3pn alö Linnen 'of grtorbene zijde

;

en Dat 3elb3aam geboomte too?D In oberblocD aiDaar gebonDen.

.

J3&aar miflehien 30! Dc 3le3cc toillcn öat ift 3nï]c toac nober ber=
filaare.

3|h ben nfet ban jing een toijftïuftig bethaal te Doen ban Dm
Palmboom en Dm Laramerj cm ourpnbig getal hebben gulp genoeg
boo? mp geöaan 3 behalbr» Dat ih’cr meer alg ftertigedru flag ben.
©ob sal ift niet te laugiuplfg nog ai te nnuheurlg 3fjn in ljet befchiti»
ben ban tae öaac ift nu ban fpjeeft; ift 3a!’er aHeenlijft maar cm

ïiifï'ftenS
Uan op3rtm b0°l öc scnï öic öitPa» ban boomen ganfcfj

©H3C Palmboomen 3tjn gemcciflijft Dertig of beertig boeten hoog;
hebben een rcgtopgaanöe flam ; geen blaDen; en 3«n geOebt met
ift tocet nlcMuat boo? een flag ban fpitp'todoopenftc fcbulpm / ineL
b£r |5 punten een mepiiig bedjebm 3jjn. ©c anbere hebben bp-na
een effene bafl, Upt het bobenfle ban DeflamnufppiptenDiepoIms

taftjess/
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tabjcg / 500 alg een iegdgft toel beeft uprgcfcijilDcrtgc5ien/Dieranb* l69 r *

om neerhangen/ en toel naar een Bouket of Vederbos gdyhcn.
<0nber aan Dese tafiften/ af laat ift licbet seggcn/ aan öe flam ter
plaat3c baat bejc taftften uptfpiupten/ groepen lange troffen /tod*
berg biugtcn groen / en ban grootte en fatfoen alg een [joenber-en
3011/ rn bdtcnOonbrr ben naam ban Dadels.

f3Jn 't mibDrn nu ban blen Bouket of Vederbos, tegt op be punt
ban be flam/ fiaat öe 300 genaamde Kool, en taa?b niet gejlen/
om bat be taftften in ’t canb toat fjoogec uptfleeftrn. 25e3e bcflaac
ganfcljdgft upt ftlcpne tcece blaabjcg/ Die jtee bigt in malftanbecen
3'ttcn / en alDug beretnigb/ net De gedaante ban een Sluytkoolupc*
leberen

; sijnbc nan eenen gjaoten boom omtrent ttoee boeten lang/
en eben btft alg De flam. 5De buptenfïc blabcn 30n ruit / jagt / ban*
Dclbaac en (leeft. .©en han5e geb?upften in plaatg ban todberenbe
gcptebelletjrg / booj linnen/ boo? fatim/boo? flaaplafteng / boo?
fetbetten/ in ’t ftojt / obec al boo?. <ZDe binncnfle blabcn ble na ’t
Öatt toe febieten/ stjn teer en b?og. Eïauto $jin 3e goebom te eten/
en Ijfbbcn ecu nootachtige fmaaft. 1D» maaftten’et fomtijDg aar*
Dige boft ban/ en (loofbede met pet bet en be ïebec ban on3e
ïanb-^cljübpabbrn. 3©p beben 3e ooft tocl in 0115e anberepottagie.
Eaat ong nu obergaan tot ben Nc-dar ban bet «JplanDRodriee. Ho,

©OOJ ganfeb Indien üjo?b Dcjclbe genaamb Palm wijn, t©p ttoee* het n»t dm
berltpc bnj5c toiflm bup’er Ijet fap upt te balen. g|ii be flam ban «r‘ %•
Den boom/ omtrent een mang lengte boog/ maafttrn tup een gat
baar men njfteUjft ttueebingrrg in fleeftenfton/ en blngcn’et een pot/
of ift anberg onber / bebiflfte in een fto?ten tyb bal b?oop ban Dat
ftofldijfte nat- 2ïnOcc5ing Ijoolben top De op be dam flaanbc Kool
maar upt/ en maaftten een ftupl boben in ben ftop ; en banbabben
top niet anberg tc boen alg ttoee ofD?iemaalDaaggtegaanenfcbep>
pen bic ftoflflijftc totjn unt Die nfeuto gegraben put. tonn upt
De dam / en bic upt ben hap/ tonren na mijn sin eben goeb.

ginbien tui iemanb De boomensoube toillenfparen / (tuanttopber*
feboonbenfc ganfeb niet) bic mor|ï 3(3 ban be crrflc topje en niet ban bc
ttoeebe bebienen : taant toanneec Die put omtrent eén ©aanb lang
bat bocht opgegeben beeft/ 500 bctöo?t be Kool , en De boom neemt
ooft Oagelyftg af en fietft. .fèog gaat bc boom gautoer te niet alg
mcii’er De Kool geijcel afneemt ; taant 500 D?a alg b« 5onDrc booft
en bcrfflntn ig/ fïccft lip 3ccc febidijft.
©e boom nu/ in tegenbed/ bergaat niet toanneer bp allecnlijft

maar in be 3pöe geflooften too?b/ om bat De toonö niét al te biep
gaan Dog Dit ig’cr toecc ban/ ban geeft bp maar bfec Dagen lang
nat : en na Dien tijb moet men ben grquctflen boom totber aaffem
laten balen/ om nleutoe ftragten te hcijgm. %h toect niet boe
Set Daar mröe op nnbere plaatsen gelegen ig 5 maar ’t gene ift bier

* 3*0/
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lt?9T ‘ 3eg / bel» ih dooreen dngdp3e onderbindingc ban trnec faren lang. ©e

fdjor# of bafl Dcjrr baomen ij? ongemeen part)/ eiuec difue omtrent
ban ccn dunm/ dog tjec binnciifl i# $frr fpongacötig rn toeeb. «*n-
öien ram de openfng/ om toijn te tappen/ altegtootmaaftrmoa
jon bet tc Ducljten tonen/ dat Wen betjtoaftten boom Oaorbejanr»
Jtjfw Orkaan jfg op djr gequetflc plaat# bed ligt brgebm jouör.

De Latanier, 59e Latanier tj? cm foojt ban Paltn-boom , rn toojD ooh ban Oc
ÏJobmtcr# onder Dc3clto? getdö. 59e Latanier tjier tcrpfaaf?el)erft
een regte (lam < bic tig eben een# bmoant alt? of dejetoe irat ringen
bnn grljFtc breedte liefland / 5ondcr bat’cc een (pttötocloopfnöc fchrfp.-.

agtige fetjorg omtjern jft/ geltjft Wc ban ben Palm boom , baarton
300 eben ban gefpjoohen [jebben. SSoben aan ‘t 01b ban bc fhim
is? befgelpp een Kool of Knobbel, 5fft tod obcrccn boomnidemerdte
gene/ ban toclftc ift bier boben een brfcb?i}öingc Ijcb gedaan, tin
plaats? nu bat’cc eben ondet de Knobbel ban den Pnlm-boom tab®
hen boo?tbomen / 300 fppmceu upt Den Latanier tiptnermendegioo-
te bladen/ torl&erj? (leden 3c# of 3Cb'm boeten lang $t>». ©e bla*

heeft onge- ben 3tjn 3fec bib en (Ier F» / bfbbende de gedaante ban een oprnr
lJuncrn upt / en looprn Ijrel puntig toe.

<üe <1 goed beb ban dat (lag ban bladen gejirn die agt boeten breed toaren/
we zi;n. tofgljalbctt 3p oiió fjccl tod te pa# quamen otn 0115c Woon hutten

te öeftften. löp fnerdenïe aan riemen en maafitm’ec hoeden ban
om on# boor de 3011 tc Dchhen. ©e fleelcn 3tjnöo!/ omtrent bierton-
geren breed/ een öttpih Oifi/ cit tec 3pden condagtig. %tec aan
örti boom 3tj»i3c ton bieder/ en omringen/ in De gcöaantcbaneen
platte fcljuip / rijltdöB de fjalbc fïam. 59at platte en bolle gedeelte
të ontrent een boet b?ee&/ en öeeft De Witte tod ban een fcfjild: ton
maaftten’er fcljotel#/ tafelborden/ en Icepds?ban. 59e ecrfle bad
dcc (leden gebruBtcn ton in plaats? bautouto/ cn&rttoeedebcrfïrcftte
on# boor gaten/ todhec braden niet alleen beqtiaam toarenam mee*
de te naanen/ maar men sou’er 3dfs? Bidt ban fjebben bonnen ma-
ften / indictie tod toaren toeberepd.

IJerzelvet 1©P banden geen on&erfdjcpt/ ten op;fgce ban bc finaafi/ tuf=
zte> «» fcljcn De toijn ban beu Palm-boom , en Die ban de Latanier. ©at

leftberc nat beeft bp-na een bleue als? wey, en onder deffelf# 3octfg-
ftfwt fJeeht iet# ongemeen# door / indieit ib ban een andermans?
fmaab bolgeo# de mijne mag oordeden. Doe nfmtoer dat vocht
f#/ boe aangenamer, .ida ben derden of Werden dag begfnt het
3ucc tc morden / en op den 3ebendm of agrffen dag fs? ftec 500
psibbdende cn 500 torang/ 3ondec nogtan# ban bleue te bcrandcren/
al# de allcrfcfjcrpt(lc Wijn-azijn.

ï>a?e!j. 59c Dadels ban dra Larairier 3jju bed gtobet en 3toaacder dan
dfe ban den Palm boom, ©etoijl top nu obecbloed ban bectere
dlngfcn baddctJ / at# vlees, vifch, vruchten, enz. 300 lieten topde-

3e
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JC Dadels obft ÖOOJ bC Schildpadden en ftft Gevogelte , fapjOUbct ***9 *'

boo? be Solitaire* , toaat Dan top prt na fpitcftcn julien.

fiailfloni bc Kool of Knobbel üau Om Latamer, na bmcbm toe/ K>totn.d«

«i tuffttai öf fleden bec giootc blabm/ groept ccnjcdue faop ban om de kooi

Catoen ,
IjauöcnDc tont naat De hant ban een Citroen-klewr

; boo? v
i
n d '

ganfcb Indien bdsenb onbcc ben naain banCapoc. IDumaalttm’cc
"

beele fcpoonc mattaffcn ban. Sdoo* be refï fian bet ooft gefpunnea/

en 500 tod al£ tjct gemeens Catoen , ottcral toe gcbjuht tooien.

IDp 5ottbcn tniflcjjien onje gebagtm tocl bcbbni laten gaatiom met

be* tijö ban bejc Capoc ;oo toel al£ ban De jttmacljtigc bejcltjed

bet Latanier-bladen
, (lofféu te toCcben; öog top toacen nog toel

bootten ban linnen; en be Incljt toap in ’t algemeen joojoet en aan?

genaam / bat top onje ftleeberen toeumg gebjuphten. .flSaat g?oot

getuft bat topje 500 gefpaatb fjaööcn. Jüat quaraenje ons toet

te paë / toannrec top boo? be nicutoe betbolgingi ban * God * DioJat,

gegeven (toaat ban top te jijnet tijb jutten fpjechcn) op bien tamp?

jaligen rotg' toertoaatrê Die ^oofmiefjt ong banbe / buojbeuptertfe

tampen en be atlececbctmclpfïe ontjeplcn cn cllenöen toiecDcn bloot

geflelD.

Op bit Eyland jijn nog betfcöepbe anbete boomen met tametpft ab<i« 8<.

goebe bjugten. ©ie een foojt ban peper Djagen / gdijften tod öcc booraic -

weeft na een mlDDelmatigen Pruym-boom , niaacftftblabipljp-na

o!0 We ban een Jafmyn. En bjagen ijuune bptebten fti hlcpne Bou-

Rctten of Bundeltjes. M)p gebjuptuenje beet in onjen Saucen.

©etorjl nu be Ec< onp betfctjepDe Kokos-nooten tjab meebe ge? Wanw» k»-

Bcclö / toaat ban be fpjuptjtg al begonben tiooj ben bag te hoornen/ kos-noow».

plantten top toepnig JDaanben na onje aanftoinfi atbaar / eenige

ban Wc bpietjtcn / en op onp bemeft toarenje at rupm biet boeten

boog.
g|fi gebe ben Itcjcr eenp in bebenftinge / tjocbogbcjcKokofen , b(e Hoe zy*« •

Wfttoitp bijf of 3ep ponb toegen / op be Sïullen ban ’t «ÊpIanD Ro- unquimen.

drieue ftomicn gctoojprn toojDrnjonbct beöojton te jijn/ baat je ten

tninfien jefiig ofjebcntigmplen bet Doo? be Eee moeten bomen D?g=

ben: toont top fïelörn booj ba|l/batjc ban ’c <£planb S« Brande

nuamen/ leggenbe in ben JDinb / en ten Noord-Wcftenbanonpaf/

cn toel ten minften 500 bed alg fit baat ebm bepaatb Deb-

2be Eee bertbe ong nictg mee alg ban bic bant / toaat upt men Gedigien

met reben hart bcflupten bat’cc (Icoomcn jtfn bic boo? toeboen ban ™ 1

jDfnb cn (Cp / beet 'moeten tjelpen tot ?Kt aan fitanb torrpen aan
g ,inde

altert)anöe öingen. £>et joube tocl bonnen toejen bat O eenc / of

b’anbctc hoos , ten tjjbe ban Den Orkaan , beje bjueljten ban {jet

«Splanb S«* Brande opgettofiften / een Pufttoecg^ bet in Eee ge?

fmecten / en bctUojgen^ Dooi ben bloeb cn be fltoomen op gejepbe

fitanb gebieebcn fjceft. ^ .

JP a ©P
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<0p öft «jïplanb Rodrigue too?D ooft ren ongemeenen fcfpotteti

zeidzamtn ^oom yeöonöm/ toelftcrg taftftcn 3ig fn ’tronbberfpjepbcn/ «1300
toom. bigt ig/ Dat’ec be Zon nut jijn flcalen niet Dooj booten ftan. j&cn

-,-binb’er Die 300 gpot 3tjn/ Dat DjiebonDcct menfcöen met Deflelfg

fcftabuttu bonnen beDefit toojbcn.

<De reöen toaacom Desen boom 3fg3oober bcrfpjepb/ tö / om
Dat’er upt be gjoote taftftcn eenige ftiepnbcre öoo?tfp?upten Die ban

nature naat omlaag tnaflrn / en baat na gjonD raftrnbe/ biojifl

beginnen te fc&ieten; en bug üJojbcn 5c ban 3cïfs? (lammen/ cn na»

berftanb een ïilcpn bopje.

word in in- ÖT-Otii tft be crrficniaal bc3cn boom gebaaat boietb/ guam tnp te

dien , en niet binnen in be S3ffctjCDbingm ban fommigc fieijigerg gclesrn te ijeb-

Levonden* tien / Dat men 3c bp-na obctol in OoiHndiën 5ict/ en batse ooft op
u

bC Americaanfe Fylanden gebonbni too/ben; maat in Europa ge»

loof ift niet batse 5gn. <&e <0oftecfri)e afgoDcnDicnaacsS ftouben be»

3elbe in groote boaarbe/ cn plaatsen ’ec Doodgaan? öunne bctlbm

pnber. -

•

w.t »i n.- La Boulaye le Gouz 3tgt in 3ijne <£5cfcf)nften 1 bat jp be5en ge»

men dien bopben boom noemen Kaita; en/ bolgengS ftun seggen/ Ijeel scec

koon» keefr. ban j,c Heyligen bemint too?t / om bat fiaren <0ob Kan onber l)« lom»

nut ban bat bigteblab geseten/ cn 3ig met 5ijn fjuptjc berraaaftt Ijpfft»

©esc jelföc ^eljtrjbcc boegt ’ec nog bp / Dat 3e geen een blab ban

dien boom Dntüen neenun/ tipt bteese ban in bat pat ban te moe»

ten fterben : en Ijp txnjfl ben 3le5cc betbec na ’t gcene Herodotus en

q. Curtius Dienaangaande ecttijbé gcfcljreben öebben. Tavemier

fpjfeht’ec ooft ban/ en segt/ ©atbe Perfianen ftem noenun Lui;

en be Franken,, ben boom derBanianen, ombat be penitentie Docn-

bc Faquirs en De Banianen onbcc Dien boom ^Hti fieuften DouDcn

en devotie plegen. <0e fjeer Rocheforr noemt ftem in zyne Bc-

febryvinge van de Antilles of voor-Ey landen van America, met

ben naam ban Paretuvier, en 3egt/ bat Ijp gjocnc/ Dififteen seec

lange Waben fjeeft/ 3onbet ban be btngt ict£ te melben. <Cn bc

twee Reyzigers, 300 eben aangetpalb/ 3cS0tH ban be beugt en

ban be blabcn nfern.

eb w»t voor 3Dc Kafta ban (mant ift moet fn Indiën Indiaanfche namen ge»

biid, btoef- bcupftm) bic op ftct <Cploub Rodrigue maft/ fteeft blab ban om-
1“ trent een jjmib btceb/ tatnclpft Dtli / en in ’t aanraften bccl sag»

tet al?» Latijn: Draagt buitte en toulrtcftcnbe blocffem/ ccnrooDe

btngt Die ronb ' cn omtrent 300 brftal^ een 3toartc prupm ban ba»

maft $. 3De fcljcl bait taai/ en fliipt een 5ftt ftlepn saab in 313/

bat tod ’t mcc|t obcccenftomt met bat ban be bpgen. ©e brugt

boet bul geen qnaab/ maat. in gnnfel) finaftdoo^/ cn Dient alleen

tot boe&sd boa? be öleetmupsm/ bie bp bonjen in bc tafifun ban

ör}Ch boa;:i wftdm
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m hout ban al be hoornen op bit Eyland balt Daojgaané jcct

hacD. 1©u hebben gelegentöcpt gcljabt te onberblnbeu/ bat bet

hout / toaar ban top onje Hutten tjaDDen opgangen/ eenfge toel*

nloe tacehen na het af&ahlten/ bol toocmcn fiah: maat toanncec

BctDcle of biet toVehen In 5cetoatcc laat leggen/ 300 beeft ’ctbe

^üOaac^s nog een anbcre boom Die top ftinkert noemben/ teroot; De fijnk«it.

<aal\c ban 3üne &P Öem IjebbenDc (lanft. ï?rt fé De befie ban allen

te hertimmeren; maat top lieten ’cc oné niet beel aan gelegen leg»

gen / om Dat bp De lugt obecal sooDanig bccbalfl/ Dat Ijet pDcc een

W
lSï''libben op Dit Eyland geen De minfie plant/ nog Doom/ nog Poteciey».

futuntie / nog fttnpD 3ien toafirn ban ’t gerne tn Europa uptbe^a*

tuut booithomt en aan ons$ bcheiiD toaf / uprgenoomcn De Porce-

levn ; boa Die balt xrcr hlepn en groen. <®p fommige plaat3enbanDe

©nïenen bonben top De3elöe In oberbloeb: en be geene bic top 3aat-

Den ban De hotreltjcé bic top ban be Kaap Dabben nieebe genoo»

men/ quamen jeec toel obctccn met be Porceleyn ble op Dit Eyland

lipt De natuur toafi-

VYFDE HOOFTDEEL.
Wat voor viervoetig gedierte op het Eyland Rodri-

gue gevonden word ; en voornamelyk van den Schild-

pad en zyne voedzaamheyr. Wat fpyze de zee ver-

fchaft } als daar is, de Zeefchildpad ; deLamentin of

Zeekoe , en hoe die gevangen word. Ongemeene

groote Paalingen. Oefters. Aangename viflery, en

waarin dezelve beftaat.

TYtotjï *an
’
f h0 ?1 mtst öcböm toat

<

btu
?
tcn Wt

JSi
a
h£r

Miptlcbert / 300 sullen top nu obrrgaan en 3«en toat geDiecte Daar

nebonben too?b tot fpy3e/ en mat De 3ee al meebcelt.

©èlangenbebnncrrfl bet ©lerboctlg ©cDicrtc/ 300 toect/ Dat cc

geen anDec flag gebonben tooro aió Rotten, H
f|

ed
J[

c " vc"

fchildpadden , bantocllte laatftcDclcöerlepfoojt {/. g|h J&rt er gc3len

bic omtrent be tjonbert ponb morgen/ 01300 brei blec^ Dabben/

Dnt men’ec een goeb getal mrnfcbm meehonbc fptjMen. ©n blceé

jjj ge5onb / en ftomt ten opsigte ban bc (maalt tje^l toel met pet feba-

wüteeg obewen / Doetocl Ijet brp aangenamer i§. C?et bet lé tipt»

reemenbe blanft/ en beflalr nooit/ nog breeht niet op/ tpoe beelw
£ 3 men
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Toe T' -

'

men ’ct ooft ban eet : top licoriwn ’t aftemaa! beter ban be befte
Botter ln Enron*. ©e 3lcber f^cngemrrn aangenaam om tcectrn/

m#
bfr^ Sp(fP3«rgroot/ taant een Schildpad

11 6P?‘S / SOI boo&tmt^
een ïebec in fjeblm» ban rufTcftcn be bijf cn jc0 ponb.
tiptneetncnb fmahelijR/ bat men met taaarfjeptjeggen Ban/ bat 30
affoog ijaae rpgen fans mee b?cngt Ijoe men bejelbe ooft toemaafir
^et gebeente Dec Schildpadden fg 3ecr baft/ ift tair maar ;eggcn

een £2? r* 5
f

(TJüU toret öat ooft epe*
ten leggen. <Dt Land-Schtldpadden un leggen hare cncren in ’t

3anb/ en bcbrhftcn bejelbe Daar f„ / oinje 3S0 ££$W be Ln
%£*!ZS?L£8 t!,rr

,
ra ®" 300

'•SI
0 "W «• *«w5omomtrent ;oo groot a!0 een (lomberen. ©r fctjaal f0 toreft/ en bet

bmnrnfte gorö om te reten. Op bit Eyland 5fjn 3'ulft ren oioote
meenlgte Schapadden

, Dat nieu fomtrj60 geljrefc troppen jleffin
tb

?
f
f
of bricbup3cnt te gclitft,/ inboegen metj toel jjonberf treebrnbee

obec bunne ruggen of fcljilDeti ftan Bcene gaan/ jonber bat men een
boet op ben gronb befjorft te ?ettcn. ©egenjS ben abonb begebentn
3 g naar be eene of De anbere fdfle plaats / en ftcuppcn ban 300b gt bp tnalftanbercn/ bat (jet rbcn-crn0 (laat al* of bic ptaeMgS
b oerb 10 . 2 p boert nog let* raar0/ naamentlfift/ 35 setten aen
alle bier be spOcrt/ cenlgc treeDen bdn ben trop af/ ecn^cftllbtaagt
upt met ben rng naar Dciegcrftce gefteerb/ net a(0 of Jjn op bte
poft een toaftmö oog mocftijonüerr: 31# Bebbcutop Difttotfé gctfelTmaat ils ftan öie betbotgentljept aljoo torlnfg begrepen / als bat
Die bfcftm }lg te tocer 3onbrn ftrilen / of be biugt nemen.

Zec-Schildpaddcnfnobetblocb: ber selber bleed
0an cfM 0s ’ maat Botft mtmf bonen alren ast:en pet bet f0 01300 goeö aï0 Kalf9 more ,• tjon Detail! het groen balt/W Baffêmagtig / en upt klUSHHljS WtbK

reeftefi toel toot tegen, ©ft bet f0 nfet alleen aangenaam/ maac
3eecgc3ont/ etiket 3octjc0 af. <Dc indianen Bouftefi ’t af0eèn onbcr»
betcrlpft genres inlDDcl booj be Venus qualen. ÏBannccc men ban

«»
6at mt" '0,! 300 s,oa

'l

u
jSS"

ba« fc» ongcmeenc grootte» top
fjebben cl gesfen bfe ober be btjfftonbert ponb toornen JDannerr
men be3f]öc bangen toU / toerptmenje met een öanbboótn / ofccnfg
anber inftrimient / ’tonberfte boben; en ol0ïe nu bu0 getoemeio
leggen f0 (Kt [)ch onmoogelnft om ofc tocrc op te hoornen. 2n Icoa
gen Ijiinne roeren in een 5anbagtfge grouö/ blaft bp bc *ee/ en al»
too0 be0 nacljt0 ; maftenbe ten Dien couOc een gat ban ontrent bric
boeten Dfrp/ en een boet Breeö. gn thfnber alö ttoce uuren leggen
oegcootfte ^röilDpatiDeii mfec a!0 ttoce IjonDcrt ej.irrcn: Danbeftftcn

3y
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SI.SC met 5®.» toe/ en na tóloop *>« “Mjj*

EaaïL^MfflÖcniööMn cm uw te boujfcbüu/ cn gaat 300 regt toe

rent aan mi De-JEte / wat mocptc men ooft aanturnt om juiste beletten.

2eme Seet lanS be naafle tocg naat Sec.wKS^ S’t wV»W UKUiltcttBt S!oo.

“SïcSten, be Fous , en bctrc&rpbc anBere Vogels meet/ Die De vogel,

in De Doornen ;itteu/ en getolDig op bat ö^ö locmi / been t et “°p

nrnat, ,n renia te ban/ 300 Dam ban De IjonDert nauliiF tien

rssn zsssimfssa&
&ma«S tóK'» «f/ 5“ ili,tc o"0"* ««•“•
St©™" y'S''m

%'
“taBt na soo S°«> '« “m “ **,

w

«Hoopt epnöclijli nog t’ecurinaal Weg/ 500 öat mcn «W0 °betö°u c

01
laï fever

r

'ban Den Zeefchildpad ficeft bp- na geen (maalt / eni*

mS ia S?onD |oo 5e ttv&M tW6t/ 300 l* ’tnabetacten

Slfe . of na wüö vlees ,
en bjeeht langen tyb na Dat men et ban ge»

^éne' to(S
B
v«J« 3iB

P
w« y*m 8 ras Dflt5C op Dfn e

ï
0UÖ ‘nw*“*

« m (tomen noemt aan EanD Dan om eyeren te leggen.

iktSSetSffltn ’t boo?bp-gaan3cgge«/ Dat boo? Ijct leggen ban

gÏÏSf,j£ “looc” tn wijfiy WW wcl/mornttmalftanot.

"Vm'S btftalt noopt toannftr S)tt tuf atfmoltra

baU ooit aljoo gocD ban fmaalt al* Dat ban De Undfcbtldpadjm,

men ten Bet in allccöanDc gefloofD/ 300 toel ban vlees al* ban

TiS^a
lS!fpadden Ijebben heel blocD / en bonnen

„taSb leben jonDec eeten / tuit* Dat3e ban Dunne eyeren omlafeüj/

en Dat menje altemet een* met een emmec Zeewater obet t lyf

8ieiL 7 koe f,u anöcte boÏÏtcren genaamt Manaii , te bennen ge? De zeekoe.

Sjf Hl
:

* i^CStft/ rm» tn 6. Sc. tonbom Mt
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Der zelvei

geftalie.

4S Nieuwe Reystogt?
In groote tneenigte gebonDm / en laat 3ig oberbloeDig ncinva
föct Ijooft ban Dat öicc gclphc bolhoomen na Dat ban ?en"

S
rff

Öoctocï fommigc toat neemen tint öc Dop ban een üs , ban een Mol’

h«*V/h
1 1 aar

i’
e,

,

i ö{iin m' z °s> c > fn maaften upt Die birc het

Enïi
a
h/f

,1

if

Ze
h('

ko%opj ma,1c 0c ^e tiaIIcn in Dat 3ftföc toarga-

3Üïïl£2S£‘ ouDecnttmen te befcljcpben cn net af te üccioenDingen Die 5e nooit gejien / nog geen regt begrip ban hebben. ,fPnaangaande/ fft heb brrfcl)cpDe Zee-koeycn ban na-bn cn 3cec nau-
fientig befebonö/ en herhaal nog ren// Datnicta^en ifi/ maarooh alle mync metgejellrn brbonDen hebben / Dat het hooft ban Dit
beef* en Dat ban een bachen 3ter gioote obereenfiomfl hrrft
noomen bat öef.mpt 300 fpftd niet toeloop?

D ft/ Ume ’

®”«Br°otfIc jyn omtrent ttoimig boeten lang/ en hebben

k
U1 tc StoÉ-nimcn Dan Den (leert enöe ttore uooteit®ct ^ÖÖaam lö tot Den nabel toe brp Dih / én De (leert hrefe met Dieban üe löalbiflcn öit ongemeens*/ Dat &p plat en Jig in DeKeupt(lceïft/ toanneec bet Dier op Den buph legt. ^et beefl heeft heetblocü/cen 3toartr/ rutoe/cngctocIöigcbarDc hupt/ met eenige bale-

in Daar op/ Dog 300 fijn/ Dat men3c nautoclhhg 3icn han teerhltpne oogen / en ttoee gaatje^ Die l)p (lupt en opent / en met regtDe ooren moogeti
I
genoemt toojDen. ©rrmitd hp nu De tontr/Die

niet groot s/ Dihtoili* h«l na binnen trefttMoo bïek Qe!3fgt Dat hp er geene haö. ^p beeft bieten / en tclfd rvnrr n

h-.fi
hebben borden alg De broutocn. Bcrle toillen alóeen

oen /mïKÏÏXÏ
f

V”
’’ ö5 Sealtoog ttoee jongen te gclrjbtorc*

?
f3r 'öc 1,1 bare armen DragenOc / ooh te gclnft «ionen. man*

n
*
oit mcft

.

nté eenhfb3ten omermen/ 300 heb (hooft re=ÖC
«3h

nifet alleen teffeng boor Den Dag brengen.5!h 5ag nooit De5c 5^lD;eune boedfler of mp niiam altriD/ tornrtrê

in h
baliipflfc^p / In Den 5(0 De tooojDen Die top blnDen

In De ï$lflflcjlifC)£tcn ^fcccnii»j/ <£ap. iv. bf 3 dlhitiAF hr
Pöcct ftlaaat s zelfs laren de Ze/-kVeren

de°geworden
W0

1
pe n J maar ^ dogter mijncs volks is alseen wrec-

Latt zie zebr ©f3c Dlfcl) (aat sig 3eer gcmalilijh bangen. ffiant in rrn-'n , <-

trr|
, en toannter top er tuffehen in gingen / 300 biugtten tu neen-

hfbbm^ ’t xM^hnr
f

»rm Vr J
i0,

!?
En hijgen toat boo? ten top toiIDcnyrubrn , t jp Dat top cc De Snaphaan boben op tettrDen en in De

Öi'Pt booten/ of bat ttore of Drie ongetoaapenbe toefcöooten cn met
getotlD
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9

nctoeïb naar ’t ficonb flecptcn/ al 500 al? toi» '* gorbbagten. ï@p

üonDcn foirinjöé Uicï Drie ofbicrbonOert te Ocii>r* Die ïrmussöcn gconö

in ’t toater gingen, grajny Bön^ Spamcpiug ftÖMM / Dat top pilt-

toilö Binnen boelen todlie De pctfïcUwg, gcmcértlijb toierpcn mg»

« ren tüitiu om btif lieert 7 cmtcoiihcn Dcsdne ^ooimt bet toatee.

ma namen 5dörn De gjóotfie/ om Dat’ Die tebrcl fpnlg jouben ge*

niaaïu/ en mifldjicn ong mei niecflcc gemogen {lebben / benamen

Dar *c 00 fi ?oo aangenaam niet jijn omtecctcnalgöehlrpntjeg.

öa foeb 'Datje. ijcbbea ig ntcec alg gemeen. <t£n iemand bic ijft w.oergoeds

.toleed Dan Dkc Vjs 3ict en pjoefc/ MtiDtt te toeten toot
.

Jjet Mf3°“
“n IS ’

mpenen Dat fict in De ölcegbat geboft mag. <£>if arme Dier fïerft

?ob D?a ijet maar ten mepnig taart 3tjn bloeö tnffl. <©aattop ’t eeeft

aan gemaar micrDcn Dat’et juHi een (lag ban Dieren jig Daar om=

trent in Sec ontljiclD/ toag Dat top eenige maanDen na on3c aan* /

homfeopftet Eyland, een op ’t (ïranb D00D öonDen leggen. IBpöeb=>

ben niet bonnen meefien Dat Dit bce|t oopt aan 3tanb bomt ; ib ttoijf^

fd of bd niet te log ig : ten miii(tcn ib geloof niet Dat Ijct ban ’t

jlLdtlD leeft»

tóog DinD mcn’et em gjoote meenigte ban anbrreViflchen , Die/

bebalüen De Oefters en De Palingen
,

5ccc tacrfcljillcn met Die taan

E
XDp

a

bingrn Dc Zeepalingeo aljoo gcmabbjb met Den angel alg De

anDcre Die 513 in ’t bcrfcöc toater nntbouDen. ffluffdjen De platen vangen ,*cn

en liet taafic lanD «ju eenige taabben Die met boog mater onöcc / en «mom.

met laagtoater bloot leggen : in Die babhcn mi 5Ön eenige (lobben

of gaten Die bp ’t ebben üol toater / en te gelpb ooh bol viï'ch ober*

blnucn ; in Die (lobben toag bet 5ccc gorD en bermabdijb biffen met

Den angel ; mant men 5ag niet alleen Dc vis in Dat hlare toater ge=>

ïtosnD op bet nop log frieten/ maar somtyDg nog mei met anöe*

reu beepten toie’cc ’t eet(i aan bafï raben sotibe ; 300 Dat top in

wmiig tnöd een goeDe bangfi bonöcn Ijebbcii.

éet totffen met Den angel balt te aangenamer/ ombat menonöet

öc gjoote meenigte ban Die goeDe bangit/ 300 beclctlcp (lag binD.

Omtrent Dupseat trcöen ban 0115e Hutjes toag een inham Die met

De blocD bol (IroomDc / booj todberg manD top op 3ecbccen tijDeeng

m£t boog toater een net fpanDen: toen nu Dat toater afgelopen

toag/ bonöen top een gjoote meenigte vl s ban aUctlcpc (lag op bet Djao»

ge leggen- Itëp boo3tn’ec Dc bcflc lipt/ en lieten De anDece/ ter»

toijïcc nog toat toater mag/ toeDrr heen glippen.

©aar mag nog een anDcc Inham beneden 0115c tooomngen / bic Hoe zy de

tegen be cotg aan boloefters lag. 3Bp gingen’er ong bibtoilg out--
0c"ets aten ’

miebteren / en namen ooh tod eenige mee; ban toclbe top/ bencf*

feng öe kool ban ben Palmboom, en toat Schildpaddevet
,

een

aangenaam fiogje toiflen te berepben.
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ZESDE HOOFTDEEL.
Van het gevogelte dat zig op het Eyland Rodrigue ont-

hout, en wel in het byzonder van de Solitaire ofEen-
zame , beneffens eenige zeldzaamheden daar ontrent.

Van de Hoenderen. Putoren. Duyven. Fregatten. Fous.
Quikfteerten, en meerandere. Papegayen. Fleermuy-
zen van een ongemeene grootte. Van het zout, de
geele bernftecn, en het Ambergrijs dat daar gevon-
den word.

ecvinde'sö-V3" 01 Öft Bfbogeite öat op bit Eyland ontfjonb / ffFfeï gerae
itiirc.eu

T toclhc meer onje opmetkinge berblent/ alp Die/ toelkc men ben
naam geeft ban Solitaire [of <C*en3ame] om bat |)u alttjb alken
lp en 3ig noopt onbec een tcop begeeft / niet tegenfiaanbe bat’ec
genoeg 3tjn.

serzeUer 2De Mannetjes fjebben boojgaang bonftecgcri5c beeren / en hoe-
stte- ten alp een Kalkoenzen haan , maar Den bek lp toat brommer, gu

|Kbbm bp- na geen fleert / en ljun flupt of agtccfle > bic met beeren be-
beht fd/ loopt ronö toe gelijk Oe billen ban een Paard, gattin
loat Ijooget op be been alg ten Kalkoenze haan

; fjebben een cegte
Öal#/ ftojt of lang t al ïia bat 3e be kop In be lueljt flccken. ga
fjebben jtoacte/ en Ijelöece oogen ; bog jonbec ham of top op ’t hooft.

vH«fn {i0n»f» nitt Wiegen/ bermitg ljunne blcngelg te hlerm «jn om
«w,: 500 een ?toaat llgbaam te blagen; tocgljalben 3p 5e ook nietanberg

getyupken/ ban om In ’t roHbomtetnpmelcn/ mannett beeenebe»
anbrren roepen toll. 3n ben ttjb ban bier of bfjf minuten toerpen
jp-jig/ alg een meukntje/ Dertig of brertfgmaaï ronbom / makenbe
te gelijk een geraag met be blcngelg of het een klater toag/ 500 bat
men tjet tnree alg ttocetjonbert treeben bet Ijooren kan. $et bku=
gelbcen puplt naar De buptenkant toat upt/ en ;lt onber be beeren
eben a$ een tonbe mudhethofkl : Die knobbel en benOekidfjetboot?
naamft* getaccr ban QIC» Vogel. .f©en fjeeft beef rnoeptê om 5e In
bc boflen te agterfjakn; maat In opene plaatjen niet / om bat men
bcfl raffer loopen kan alg $p. £iotnti}ög laten 3c ban 3rlfg leraanb
bigt genoeg nabeten. @an Maart af tot In September toe syn5C
ongemeen beten aangenaam ban fmaak/ boojnamentlp toannett
je jong 3ijn. J©p ÖcWttn’ec Mannetjes gebonben Die bijf-m-beertig

,
jponb tooegeit.

Het wijfie, ^ct Wijfje l£ ongemeen fcljoon : fommfge 3tfn Wont/ en fommf»

« Sc
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06 bitton ssionte noem lh bezoobanigc toe ccn ftftur (jtbbtnal^ _____
Mon® . ®S„ op ben M.Jt M .»»ffi|Ptr n, «n6acWn.

E>_te .

iclmmnc flep gelijftt. 6>et ganfefte hjf obec stjn be bceren elftan-
zelïei

tjctfn QCltiïi / en iDe cctië ntrt ftljoonbcr ban be anbere / om öac 511 fchoonheyt

heel bm {oio Dtagcn boaj ftet glaö 5«ttcu/ en 5*3 Oebntig met ben « beft.»,

feh toiiiüett.

3
«De beenn om !)et Whftc ban betoenen/ loopen/eben

ais be fcliuipctt / ban booten ronb toe : en öctöijls* öaac tec plaatje

tamelüft toft ballen / 500 toont bat jeer tnel. ónber aan be fttop

hcbbcnsc tbjee bultjc0 , beftaanbc upt becren bic bip üiittcc stjn ban

be red / entoonberlijftfranpeen fcljaone b?outocn boezem afbcrlben.

En tceeben altemaal ;oo moebig en trotj / Dat “Heen

bertoonbeten moet/ maar bat men’rc «lf aeneöciitljeptuoojlirggt/

Inborgen hun leben Wftmil0 bcrfcftoanb 10 gcmoiDenupthoofbeban

^"SlfrhMnBe^Voecls ban ;rlf0 gemeenzaam genoeg zijn/ en MS * Konnt„

toill «er na bn be tncnfclftn fioomen/ zoo ftoimenje Dog noopt tam

gemaaftt Ken. Soo b?a al5c geba.igen gelioubcn tooiben/(ioj-. ££
ten« tranen zonbee gelupt te maften/ en toeigtten tjaldcerfg 500S alleclen fprtze tot 3e boob zijn. «De Minnetjes zoo tori a!0 be

Wiffies hebben altijb ren bjupne (leen In be maag / tec biftte om*

trentban een hoendèrey , bie 5eec hattcllg l0/5önbeaanbeeenczhbe

«lat/ en be anbere ztjbc ronb/ en tegelijft zeer zmaac enbatb- JBp

UcslbDen ond In bat beze peen met Dat gevogelte groot too|b : toant

hoe iong zp ooft zijn / Z» htbben’et alttjb een bp §ig / en ooft noopt

tneer ban een; beljalberi bat be teeg ban be flrat tot in be maag

boel be helft te eng 10 om aan zulfien bjOft Dooltocht te bctlcenen.

j©p agtren ftem beter te 3tft» al0 jeehect anbere (leen Me top gebjupft,

t£

JDanw!r
C

b^boffi^un neff toillen maften/ zoo ftlezcn zp een Hoe^hu».

heeft nette pffiupj/ en hoogen bie omtrent anberftalf boet op met

blabcren ban ©almboomen Me 3c ten blenepnbe bp eenberzamelen

ironen noft meer ban een ep t’ effert^/ ’t toelft bcel grootte 10

ton SiVanfe-cp. tjet Mannetje en ftet Wijfje zitten ’er bp benr-

ten 00 te broepen ; bog (jet jong ftomt niet eer booi ben Dag bflti

berloop ban zeben toeefien. Soa lang a!0 ZP' ö0
J"

ö
fJjjj? JJJ^ MftifdL

broepen/ of metjjet opqueeften ban tjutt jong / ( t toelft nl B beeftentis?.*

SorZijn epgen hod (0/ ban na eenige maanben) zoo laten 5P_m<J btoeyc».

toe bat 'er een ban Wen aart op ttoce IjonbÈrt.tceeben naito t ronb

hen nog omtrent ftomt. <i*n ’t raarde bon allen

netje nooit De Wijfjes berjaagt; maar taanneer ftprc een S^uaat

«mint / ton ftenfnt hn al ronDom ZOU ordinare gebrupp te matten

mtttaS/KriwSlS' tij.. Wijf,. bp fcr tianOAtKir.

ftomenbe / aan|lonb0 pp bat brembtje lo0 gaat/ en ooft niet berlaat/

booj bat hft hupten be toöootlgftMïrenjen 10. iet topfie Öoe^toe*
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Dfcotti bet jeïfbe / en Iaat tiet mannetje Dc mannetjes berjagen.
fplctp bpjonberp/ ’t todhtop3oo bfhtoflp opgemerht öebben/ Dat
ih’er met scchrrbept ban fpreehen ftan.

©ese gebegten bmren tnhtoüp al brp lang/ om Dat tjet bremtje
niettotjht Dan ol tupmrtenbe/ jonbet 3lg regt tipt bau ’t nejl te

begeben : en De anbere onDertöflyjrn beriaat öc örcriiDc niet boo?
Dat 5p ;e gcljecl berjaagt beeft.

watzT doen 33 >. Dat De cnben f)im jong gjoot gebragt en aan jlg 3flf obecgc-
au hu'n jong getien l)fbben> bevlatm sp nulhanberen niet/ gelph anbee gebo=
groot is ; en

gfj te toc i j,0fC / ,!Jaac öj[jurn nialhanbcrm gcburlg bt»/al ballet'
(ten time- bat 3? oitorc een tcop ban baarp gelghcn quanten te gerajhen. ïtëp
trouwd wor- beöben bcrfcbcnBemalen gezien/ Dat cenige öagrn na bat öct jong
den

- üpt 3 l)n nrft map gegaan/ een trep ban Dertig of becettg quam en
btagteen anöcc jong baat bp/ en bat öie ttoee ban in gcsdfcljap
ban bare babeep en moeberp ylg begaben onbec Dien tcop / en naac
ren anöereu oort ban ’t Eyiand gingen. <£11 gdgh top öesdüeöllu
toilp naa gefpeneb hebben / om te 3tcn toaar 3e blcbcn / 50a sagen
top fpnbriglt bat 3e bu ftappdp dhhaccptocegp gingen/ cubfe ttoee

jongen alleen lieten, ©at boen iiocmbm ton troutom.
©ese omfkuiOjgljebm fehijncn toe! tont fabeiagtig/ tnaac [)et3fjn

«brntod 3tipbcte toaaitjeben / en Mngcn bie ifs öilitoüp nauhcurig
en met beei beemaaft Ivb nagefjieurb. bonDe 3df niet ualaten

om itttjn geefï tot Dese of grmc aanmerltingen obec te laten, gjlt

oedigre vm toeep De rnenfeb na Dc fdjoole Der becfirti: preep mgu Solitaire
den Auteur 0f eenzame vogdl , ten oö$igte ban {)« beoeg trontofn (’ttodhoah
dm over.

pcTifclijft ip oiibrt onyc ^ooben/ )• om Datje De nattutb ter regtet

tijb/'cit toannecr ’t mrefi ban uooDen lp/ te (julpc hoornen ; en ab
300 te gcltjh Dc natuuc / en bet oogtoit ban Den ^cjjeppec bolDom.
git roembe bet gcluh ban blo opregte en getcoutoc bcrtcnöen / Die

300 brrcösaam In cene ilanbbafiigc licfoe IccfDen ; en sepbe;.
'3 >'Dicn

ome glorpjiigc en hicpljept ingetootnt toap/ en be mcnfcljen 300
toijPtoarcn/ of altoop baDben gttoeefi / alpbitgeblertc/ jp souben

fófft bet ofléö met torinlg tooojben üpt te Dnihheo).getrouD hebben

alp besc bógelp/ soiiDcr beel jlatie of gjootc {leep ban CercoyonH-'D,

yoilDfC con t raden
, joilDer hiiwelyxe voorwaarden,. JonDfC I\1YN

en jonber DYN

,

ciï jotiDrc 3lg aan formeiier of beloften te üinbeu;

en bat allep tot gemah ber Natuure en Der Rcpublyk: toaut bc

©oDbciijhe en jKïcnfcbdtjhc toetten Wenen alleen maar om 0113e on-

gercgcltbcben boo? te hoornen, ^et boonmamiïe / ganjïigc Uecjcc/

toaar mebc Ifi mp op bat eensame Eyiand beylg Ijielb toap Dcöhcn

;

neemt bet Dan niet qualijh bat ih ooh fomtpbp mijne gebagten eenp

te berbe breng. \%\\ Ijcb ban teboorenern toaarfdjontoingegebaali

Dat men nlrt tr bertoagten bebbeeenig vertoog, tahcnhcDeGriexe

accenten ban be op <£ötti gcüonöfiic baodichriften, nog ban Der-

Srtbn:
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van de Hen-
netjes.

Fatooren.
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5dbEC gedenkpenningen , bcel min mie befebtijbinge ban be alöaac

*nnöe Schoulmrgen ,
Paleyzen of Tempels.

©e Hennetjes 3ijii
IjfC ganfebe jaac öao? tiet7 en sta aangenaam

ban finaal*. ; boon? hebben 3c cm ligtgsautoe fikut / m bcrfcfjift

len bo na r.ictd in' breien met De ï?aantjcé. Ep Ocöcrtheii baare

neacn 100 mei/ bat top noopt agtee Dc epecen ftonOen hoornen/ en

tin ncbola Dcjclbe ooh nooit gtprorfD hebben. ©aac loopt enuoo=

Dc joom conbom Ijaac oog
;
en Dc beh/ Die cegt en fpit£ toeloopt/

ié ooit rooö. Ep 3tjn omtrent ttoce fpan lang / en bonnen toepnig

of niet bliegen / om Datje toegené ’t bet te jtoaac ballen. xl)aii=

necc men baat leté cooöé laat jien/ toojöcnjc 300 gcamfloodg /

Dat je toe fcljietcn om bet torg te cubben ; bp toelhe gelcgciMjcpö

*Ml in ’t heebigjl ban Dien fltijD/ heel ligt te bangen jyn.

mn [jaDDcn’cc ooh bcel Puiooren , Die al faimtcé 300 bet engoeD

toaten alé Kapoenen. Ep Jijn toat tammer cu ligcet te bangen alg

De Hoenderen.
©e Duyven jyn toat MepnDer alé in onö ïanD ; maat üoojgaané ouwen,

bcel bet en gorb Ep bliegen met ganfebe tcoppcu altyo in De üoo*

men/ en laten jig gemaftlyb bcijgcn : ja quanten met byfrigenconD--

om ons loopen als top aan tafel jaten/ om Datje fmaab baöDen

etcbcccaen in De pitjeé upt De Meloenen, ©ctoijljc nu ganfeb niet

fchuto toaten/ 30a breegen toyje joo Dibtoilé nlé top maar toilDcn

;

en UotiDen fommige een lapje / of ictjS anDeré aan De poot am je

te bonnen, bcimcu. Eu betjupniDcn niet een ban onje maaltyDem

en baaeom nacmOcn top 3e ooft onje Hoendertjes. Eu u;ocycn

Iioopt op'ftct Eyland jelf/ maac altyD op De naaft bp.gclcgeneEy-

landjes: ÏDp' hebben toel geDagt of 311 jiilb DcrDcn om Daac OoojOe

bccbolgingc Dec Roeten te ontgaan; toont Die jijn’ec/ (gelijft tft

op jnn piaoté ooft jeggrn jal) in g?ootc meenigte op Rodrigue , maac

3tonumen noopt obrt naac Dc Ey landjes.

©e Fous, DC Fregatten, De Quikileerten , en mtfKljicn mcec

Diccncluhc ZccvoogelsY Die uift aié op vis ajcii/ maften cbcutoel

nlflJD bare nellen in Dcboomen/ Dag Dc Ferreiten en eemge anDerc/

bioepeu in l)ct janD/ op dc jclfDe Eylandjes Daac De Duyven 3tg

omïlouDcn. . .2SJ Dat Pag ban gevogelte beeft een teilDe en ganfeb

onaangename fmaab; maar Dc eycren, in tcgciDccl jgn upt pee,

HcnD/ en nialtcn ’ttoerr atft^ gocD,

©e Fotis ftomen ’§ nagfé op 't Eyland ruftCn y en De F regatten..

Die 500 genaamd toojben om Datje jccc Ugt./ rap in ’t obegen / en

Daac en üoben bctl gjbotee Jö«/ 3*tcca ’gabonDé in De toppen Der

bootnen te loeten / en toagten tot De Fous upt Ere baamen. Eoo

D’a nu De Fregat Dit gcbogeltc aan jtet bomen / begeeft Ijp jig in

De hoogte/ en balt Dan/ eben alé De valk op jtjn voor / p'.otfeliiig

ban boben ncec Den Fou op ’t lijf i niet om ïjem te DooDm/ maac
• ' j ' ©' 3 om

Biocyeti

nooit op het

Eyland en
wMtom.

Van de Fre-

gat en waa-

rom die zoo
genaamd
word.
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Deflèlfs ge-
ftalte en uit.

De Fous

,

naatom zoo
genaamd.

De Quik-
fteeit.

Papegayen.

i4 ' N i e u w e Reystogt
om fjtm ben ftcop te Doen uptfcfjuDbcn. 35c Fou 5I3 op öeje toifje
oberballcn 3ienDe/ ig berpligt jgn ingefloftte eu in öen firop hon»
Benöc big toebec ober tc geben ; cti De Fregat IjapcrD jelf niet «nd om
Dat uptgebraofite aa£ tn De blugt re hangen. 35c Fou madftt toel
gtoot misbaar/ tn Difttoilg Ijeel beel 3toarigfienr om Den btipt ober
te gcben/ maat De Fregat, Die mat flouter

&
‘hloehmoeDijJec balt/

fïoojt jfg toepnfg aan 3#» fc&teeutocn / begeeft 5(3 al eens tocrr op/
en balt DcnanDcren al^ booten toeer op nieuto aan/ cn Dat 300 lang/
tot fjp epnDelfjft geljecl onDer geljoorjaambrpt gebragt 10 .

3De Fregat jtoactagtig / omtrent 300 g?oot a!ö ren Endvogel,
en beeft brccDc blfngcftj. fjet ié mee eCn foo?t barf een toófboad /
mant bP fterfrec gotDc fiïaautocn na / en een beft bb-na ban een
Ijalf boet lang/ Die aan ’tenb toat fttom loopt, 35etnannetief? atöse
mat oiiD toojöen/ (jebben een blregagtig Ruft/ 't toelft jooroobjict
njé een ftane ham/ otiOet aan De heel bangen/ eben-erhé alé ome
Hanen. J

35e Fous [in ’t jfiecrDnnrg gesrpb gekken] toójben nlbtig genaomb/
om Dat 3e sooonbejupfïopDefebrepcnftomfnbliegcn/ en jfgboarjoo
onno3d faaten bongen. Ij^aac onno3flbept ié 300 gjoot / bat je anbe=
ren 500 goeo oojDeelen alg jp 3tlbe jgn/ en 3fen De mcnfcljen booj
geen quaaDDornDerji aan. êp bobben een Öarflanfebrtmne rug

;

toittebupfti een fpit3e beft tet lengte ban ontrent bier Düpnt/ Die
na agtecen toebtp bift/ en ttr jijDcn gefiarttlö ftortc brenert;
boeten bp na alé Die ban een Endvogel, en een bleek-gede fticur.
35e Quikfteert

, omtrent 300 gjoot alg een duyf, 0 ganfej) tolt/
en beeft een ftortc Dog öarDe beft. ïjn ïjeeft een beer aan jrjn fleert
toel ban anbtröaff boet lang. 35e3e bogelg boerDen een bermafie*
Ipen oorlog tegené on£/ of lont ift lieber jeggen tegen 0115e bonet-
ten : 3p quanten gemeenlgft ban agteren tocfcljieten en ruftten Dfe
ban oné fjooft af : enjuïr gefchieDDcjooDifttoilg/ en toap'joola/ïig/
Dattopgertoob3aaftt toierben aïfgb metfïoftjeé getoapentre gaan om
Dat goeD af te fieeren. EDn ftimpten 3e toel eeng toanneet top aan
De fcfjaDutoe jagen bat 3e fupfi gerecD taaren om toe te feftfeten en
De bonet af te llgten. iBp Ijtbbm noit ftonnen getoaar toorDen toat
3pmet Die bonnetten uptboerDen/ nog toatïe geöaan fjrbben met
Die / toelfte 3p on$ rceDg afgenoomen IjabDen.
©an De Fcrret, cn De Pluton, 3a! ift op f)Ct €p!onD Mauritius

fprerften.

ée RoJrigue fg niet meer Dan maar eenberlep foortban fifepn
gebogelte / ’t toelft ftcel toel geltjftt naar De Caniry-vogeltjes, Dog
top ijebbenje nooit lioorcn 3ingen/ ftoctoelje 3ccr gemeenjaam met
oné omgingen / en Dffttoilg op onje baeften quanten 3ittcn 300 alg
top je In De ftanb ftaDDen.

«©roette en blarttoe Papegayen 3tjn Daar In ctoetbïörD / en meefl

alte-'
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aUftnaal ban eene iniDDdmaiige en ecnetlep grootte. 9onssifnJ»iK-

SoEft öct üleejj booj Dat ban De Dupüen in aangenaamhept niet te

^z'ce-’leeuwcrkcu en Zee-fnïppen tootOdl ’et tod gcbOllDen / maat

Z
Se

1

Vl°eennS^n? Se Ö’anDecc boogd^ / aUyöfap v,ndeFie«-

Daa bllegcn/ 5t]n tori 500 gtaot al$ een gemeen boen en hebben »*«»•

bleuneté ban bp-na ttoee boeten lang- ^P 5<«en nooit op be tafe-

ft/n dcc Doornen/ maac bangen ’ec met De boeten aan/ bouDenDe

’t hooft omlaag- <ön Detopl bace blcugelg ooft bol |jaQhJe^_ 5U” /

*00 ballen y 300 bed »gt "iet/ atfcboon men 5e gejlagcn beeft ,

Sa»t ?p blöben alttjD biet of baat hangen- janneet men 3e ban

bem in haat Dlcugdg gecoID jict hangen / jou men 5e beel eet

booi een brugt Dan een bogcl aanjien. ©c Hollanders, Die ih op worden van

hielDen Deselbe bctetDan ’t befie totlbbcaat. jfDec beeft jyn bpjotr
rj tiUS gege-

Setci maali. tt>at onó aanging/ top bonöen 'ec iet# in Dat ih,en .X „aam han geben/ 01 onp nogtanp niet bcbaagDe : rn bermitsS

Sn bate Dingen baDDen Die top beetee agteDen/ 300 aaten ton ban

Da
P
t afftbutoelh&e geDiette niet- Spneemen öatejongen Dberalmee/

en beffin Dcielbe niet / boot Dat 3e Wiegen bonnen. IBp hebben

Ht mmm v„r
Inna / en ban alterbanbe ftlenmi/ fommige 3to<wt /. atjDece Waan/ *edlirea -

aroeii /Toob / grij^ / en Dat altcmaal op sönftetWI cnhdöetn- $aac

SSSrt M«n mtli In oe w«i «nn »r„M» Sfe «
niutiant Quaab/ en 5ön 300 gemeensaam/ oat 30 Dihtoilp in 0113e

teflfntooo?öiob«pt De meloenen ban De tafel nuarnen ecten/ en 3dfê

ïïi imt onie banDen. Bu bctflceKhen öiïituii# tot een proop ban

Sc nSoaritr/ en ïïonDct ban oen Putoor. Janneet top 3c fom*

rrilto fetié met een fZaft upt Den boom (lieten/ febooten Die bogel£SS tof en flohtenje in öaattop &P flonDen 4 en topropnen

Sten ban bet te toillen beletten/ quamtn 3P op on$ lopen beo

Ö0!

ffii ió’ir een anDrt flag ban gnj5e Hagediflen , Die fen 3ecc af.

fctjutofluhe gebaante hebben; Dog tuin ölecp la mpll nkt gun^
Up jijn omtrent 500 lang alp een oem/ en bouöen beel ban Den

Snoten Dit Rodrigue ganfebdijft ban menfeben bctooonD toiecD / o». Roda-

300 5ouD’ec in De filoben ban De langj De hufl l

°

okzou‘se-

oenorg gebonDen toojDen: toant pcEcc flojt baojbetjopftupbenban vonden , «n

hate baten / tontet genoeg in De IjolligljeDen ; en De Eon / Die boe* «»r.

tteffelijhe toerftmeeflec in bet betfebeppen ban alle natuurlQhe Dim

gen? boet bet in 3out becheeten.
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de Ece gcefi’cc ooft geele brandftcen, en Amber-grijs op. ©alt
bit laat|ic bonDen top een g^eot (ïuft/ 3onDer ftet te hennen * toelft

fiuft oojjaaft ié gctoeefi ban alle Die cnörpIJen öie on? naberftanD
obec geftomen 3'ijn 7 geltjft ift in 't betbofg toyölodpfg bertjalcn 3a[.

IDp bonOcn ooft een groote meenigte goeöé bat tod naar Jodenlijm/
gdeeft/ en gaben fjet Den tiaatn ban Amber, maar (ft geloof Dat
fjet een foojt ban jtoatte flrén toaé-

dp Dit Eyland toaé ooft meeltere blom ban een ongemeene geur /
Die ift fjooger fcljatte Dan De Spaanfe jafmijn

,
5ijnDc 300 tolt alé een

Lelie, en ban'geöaante bp-na als De gemeene Jaföiijn. ©crelbe
groeit alleen maar op De toppen ban bcrinoltemDc böomeny Oir bp
nat’crticinaalbcrgaaii/ en toeDcromtotaarEfcgeftcecD3tjn. -öbecbè
ftonörrt treeöen bec too?b men Die aangename mtft gemaar-
de fttcljt ban Dat Eyland Iaat geen lup5en nog bloprn toe/gelijft

men Daar ban ber3efircDftan 30n/ alétemanD Daar 500 lang aanlanb
ié getoeefi alé top. €>oft too?D men Daar ganfclj niet gepiaagö
ban fteeftenDc muggen of anDere blicgen /• ÜieopbcrfdjcpDcnc plaat;
5en 300 ïafïig / en Difttoilé ’é nadjré onbcrDjaagcItjft 5 ijn

.

<0p Die ftlepne Eylandjes, toaat ban ift ftfer booren gesepD fjcb

Dat De Duyven nefMctr/ ontftouD 3ig een onrpnDig getal ban Zee-
vogels: fjaar bleeé ié niet al te aangenaam ban finaaft/ nog ooft
niet al te gesonb / maar Der 5dber eyeren 3ftn uptneemtnDe goeD.
ïfet getal Der Vogelen op Die Eylandjes ié 300 groot/ Dat ’et De
lucftt mecnigmaal Donftec ban toojö aléfe geighedjaiK» 313 ban ben
gronD in De Ijoogte begeben.
Sp leggen ftaare eyeren in fjet 3anö neer / en 3ooDigt bnDcnait*

Deren/ Da^e malftanDrren fomtyDé raften/ alfdjoon 3c Vogels ban
een bp3onberen aart of gcjïagte 3tjn; en Dc^e onno3ele brepjeé 3tjn
300 tam en 300 goeD ban berttomuen/ Datgeniet op jouDen blies

gen/ al toaé Bet bat men Ijaac (om 500 te fpjeftnr) op ftet lijf trap;
te : men fian 3e 3cnber (laan niet bctDjrfben. djiemaal in ‘t iaar
Ïeggen3e eyeren, en niet meer Dan een teffené/ eben alé De Solitai-
re : fjet toeïft te aanmerftenftoaatDigee ié / om Dat'ct onOerftrt ge-
vogelte ban Europa (inDien tb mp niet bcDjfcge) öiergdpe epent*
pelen niet gebonöen toojDen. gjft 5ai’et nog eenigc bp3onDerlicDen
ban fommlge Dejec Vogelen bp-boegen/ alé ift ban fjet tönlanD
Mauritius fpjeeft.

ZE-
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ZEVENDE HOOFTDEEL.

De Auteur gaat over tot de vier ongemakken van het

Eyland Rodriguc , alseerftelyk, de kleyneen groote

Vliegen. Ten tweeden, de Rotten en Landkrabben.

Ten derden, de Jaarlyxe Orkaan: en ten vierden, de

Rupzen. Spreekt dan verder van de Requin of Zee-

hond, en de Remora of Zee-Latnpyey .

A Heg toat lh tot Dier toe fteb tft nebergcfïeID / ig 500 Ijclt boo£ 1 6?i.A naamlic cn tod ’t boojDcdigfle Dat top op en ontrem tjet égtaulj

RodriKue ftebben aangrmeeftt. Om nu ebentod een tegt bcnhbcelD

ban nemcïoe Eyland te gcbfli/ ;oo 3a! ift tegentooojDlg obccgaaii

tot De ongemahftcn / en De Dingen Die niet bctmaftdrjft 30n.

sol Dan een begin maften met bet gcene ong bp De ®“ö
e

e..?i“s ’

aanftomfle ontmoette/ nament lijft; een becbaaclpfte 3ttcrmban

ftiepnc muggen. Soa D?a top boet aan &anD 5ettcDen/ omringben

CiUieDffttcn ;p ong t’eenemaal; en Ijet toog bjmÖtdoogDeïdbe D00D

SS toont bet getal toog 300 gjoot/ Dor toamicet men tien

Oument Den balg IjaD gebjoohen/ 300 ;onDc [jet eben 300 bedm
octoeelï alg of men tien Djoppdtjeg toatee npt De Sec gefdjept ftaD.

©et is tod toaat Dat Dit goeD niet fleeftt : maar bet grootfle onge-

rnaft Dat men’cr Daoj IpDt/ ig / öat3e een o.toeröjag^Itjftc jeuftte

toebrengen toanneecïe op De troonp hamen 3itten. Ep blnc^tett

naar Deboomen toe 30a D?a De gon onDccgaat ; cn 5p ftoomen toee

u

iool Den Dag 300 D?a Dat groote ligt te boo?fcbpn ftoomt. ©ctoyl

S ia nu fllti D onber ’t lammer en in De 30de luebt begeben/ 50c

ftonben xn ontrent on3e hutte n nictbanften : toont toen top een grooc

ocbeclte ban Dat 3lanD toat ruomte gegeben/ en eenigeboomen om*

ffgebain I
bSSöcn/ joeg De toinb/ Die Doe toat brpet om onseteu*

ten been fpcclbe/ al De muggen Daar ban Daan naatDeboomen toe/

ioo Dat’er in / nog ontrent 0113e hutten geene gebonDcn brterDen,

maar alg top eeng gingen toanDelcn/ Dan sagen topse öct Sa,nd>

Ey
it>no sitnber nrootrr muggen , Die DrntoinD 500 niet ontsim/ cnon-

j

10* k*”'

omufftura 5«t Ss A. EP tjeUhen kn MlM«***
wormen. Dit 3p op pet blecg neer leggen/ of al bltcgenDc laten bal-

len: inboegen al onse ftoflbeDojf/ fcijoon top De5cTbe met een lin*

tien Doch beDeftten. èet cenigfle miDDd om 00501 boorraaDboo? t

beoerben te bttoaren/ toag/ Dat top bet ecue en ’t anDer fottmjpg

JJJ
lulp

/
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pfn| fn ’t foucwatcr Doopten. JBiflcbicn 3oubcn De bee«Itieó hi»
De (leden Dee Latamer-bladen 3eec goeö setocefl 30'n / inöfen men
Daac een Doo?lucbtig DeftftleeD ban baD gemaaftt/ om De fan» h00 j
De bliegcn te bcfcbuttenj maat top hebben sutje noopt In 4 toech
geftclD. -

Van de Rot-
.

botten toatcti 0113e ttoccDe plaag, ©It ongeDfrtte Beeft «rr
*? obec-ecn-ftomft met Dat ban Europa

; 10 Ijtrc in g?oote meêntn!
te/ en balt b?p ia(lfg.

u

waarom die S2p aten niet alleen bet gcjaaiDe op/ maat fmauDeu al aan fluit*

Eylanden* £"-2? *n ?"? hu
!
tc"

.

tD^
h ^ Wijffel Ijrfl 5ccc 3b ti (jet gectie

van America
De ^chefon jegt boo? De toaarljtpc gdjoo?t te hebben? na,

hebbenkon- mentlyli/ Dat CC op De Eylanden van America geen Roeten aotiDen
nenzynvooi grtoecfï 5ÖH öooj Dat 0113c &cberprn öaac imamcn • mant ili heb
v..ttw£

,p' öiDtoil^ fn De0 p^cfcöjijbingmgrlesen / Dat 5! miljoenen op moefle
cn nog nnbelienDe Eylanden jjebben gebonDen. *t toaa**/ het
3ouDe geen oninoogeltjftc 5aafte syn Dam boo? Dc5enrcngeeu Schfo
op Difcgclöfte Eylanden tong gefiranü ; maat tegen bet geboden
ban De IjeDenöaagfe bilofolen aan / 30a meen ift op goeDen gronbe
te mogen geioben/ Dat De Rotten 300 tocl ald bede fooitm banwormen , upt De bcDccbitige Bonnen boo?tftoomcn / niet-tegenfïaam
De 3p Doo’ Den gemeeneu toeg ban genecerren bermecnfgbnlDigcn/
Dctotjl liet todbehagen ban Den gjooten iöeclimeefïec Dcc ©crdD
3boDanig getoeefï tp; en Dat 300 sijttoe/ Ban ih uietnen toaacom’ec
geene 3ouben gebonDen toojöen op Eylanden Daac noopt êdieeoen
gelegen tjebben.

1 *w
gn plaatg Dat De Americanen (langen hebben Die upt De natuuc

Ü!L*
te?* fa Öe honden berjagen/ en een gebudgen Öodoc

Ö'ibDcn top / om De Rotten te becDmben / geen anDrc
mlDDel bp Dec (puiD te ueemen Dan De hulpc ban De Uylen en ome
ballen: Daac Doo? brebjeben toij5e ooh upt 0115e Parochie of Ka rfpei-
maac fomtyDg quamen’ec tocec anDece facnöcn/ Die oito ou nfetito
moepte aan brcöcri.

* *

fift allerhelle en ^rdifrlie mlDDel om Dat onepnDig getal te ber*mrddei zou- minDeccn en toat betD?agdyïtec te maften / jouüe/ mönö brDtinftcnd /

3'l'! I teolftlot Kƒa^n : « mVctSmTt E/“J'i
niet al te gcoot ip. <ön Dc3e flecfte 3oube ban geen nafleep ttiti Die
te b?cc5cn toag/ liiDien men Dejdbe te meen b?aat/ eec tiobaar rr
nigc bolherrn met Dcc tooon ürgaben.

W/ cet te'

. .. ©e gjoote cn beelcclep ongrmahften Die Dc3c Dieren te toceg bjen»

Sïïïïy? «an Sdten/
(nanmetzyn bflt HlfH tC HjJtCC JJClOÖCII BÜH Ö0 Hllloric ÖtUl bff) joilftfll
kitwaaogtig gdfcöen toaagfjalg Kichard Whittington

, belieUenDe / hoe lm in
kh!>nt‘ Dr» face 1 397. 3ö» f°?tupn maaftte met een ftat / Die hp bn gebal upt

5Ün ©abedanO fjab niccDc gcnooincn/ cn aan het üpperhooft ban
jeeltcc

Hoe zy ze
verdreven.

Wal het befle

Waarom de
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ifieenckattejagt WrclfMcrö/ 8 t

toie|| ^ ae aat ontfaiigen jjaDDe.

3ggSSsSSEsss ssaag;SS*
ÏDp cc allcpoon c j

> behouDen/ 500 gjoebcn sp bare

iü^lgjootfc fti flccficc oan
,

, maac öe 00£fCtl gupie» / eben
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6o Nieuwe Reystogt
in Om gtonD te toetpen/ op öat jp mrttct tpb (n paat epgen aftftet
toecft mogten binDen/ en ong jaa DoenDe bergeeicn; gcirjft ijct ges
bfucbe : toen 3c Daat besfgpepc bonöen / ja mcec alg 3e af hdnbcn /
toiccöen 01130 planten grfpaarb : boant Doe De on3e maar 300 bcel
tijD paDDen Dat 3e gteot begonbcn te bjojben/ toaccn 3c bupten gea
baan bepalben Dat top nog Die boo&orge gebtupFsten/ Dat toppet
3aaD/ ’t toelft top bupten pet genie in on5epobentoag/ 3ogtenboojt
te queefien/ fn een gtonDtoierpen baat sp niet getooontoatentcftoa*
menj al^ baat toag pee pooge fanb; petlanbtoatüecDccban De öl»
bier afgelegen; en cpnDehjft pet fïeenagtige.

<öen ban 0113e maarg / Die ten mlnflen 5ootoantroutoenDe als trift
toa^/ en op Avontuur ttoec gcoote fioffétg bol hoopmanfepapnen/
Die in Indicn toel getoflb toaccn/ bepalbcn nog een goeb getal gou-
de Louifen, paDDe mcebe genootnen/ toietb peel aatDig Dooi een
ban pee3c beegjeg grftnopt en ban Den pupg geligt. ©p Pqd xnn
Louifen In betfcpepSe beurgjeg betbeelD; en 300 bca alp pp maat
een toepnlg bupten 30n Tent ging/ metbten ton Dat pp 3eoltpDmet
3lg nam. (§p Het ooft nooit naa ban 3e met een gtoore ftnappana
Dlgpept In betfepepbene plaatsen en ftpuplpoeften te berbecgen eet
Pp naat beb ging : maat poe fpn pp toag/ pp bonb ’ec Die nogal
fneblget toaten/ en toietb tot een pïompert gemaaftt ban een Dief
Die pp niet mlgttouD pab; |ft meen ban De eene of D’anDete Krab.
of Rot, Die ecu ban 3911e gouöbeurgjeg llgte/ 0111 Dat pet leeten
jafije toat bettfg/ en mfffcplen na De fmaaft ban Den toobec mag.
3©p Drg anbeten DaagébefpeutenDe Dat pp gepnig 3ag/ enpfcl neet*
pig na fettorg om;ogc / toilDcn met fttagt toeeten toot pcm fepeeU
De: bet 3p mi bat top pem te lafllg bleien,- of Dat pn blijOe toag
Dat top pcm te pulp quarnen / Pp betpaalbe ong pet g'ebal omfïan»
Dig. £cpoan men toerb pab om 3fg ban lagepen te ontpouben / 30a
ging men ebentoe! heffeng pcmaan’t3oeften; maat toaat men heeft/
of toat men breb/ men bonD nlctg/ 300 bat De becoofbe jlg omtrent
3pn berfiep moefï tcooflen. $p paD ban blen tpb aanSniften ona
ürrsocneltjftm JJöat tegen Ijct geflagce Dcc Krabben opgeöot / Dat
In ben ootlog/ Die top Difttollg met Die ftnapen boetben/ pu geen
een om ’c leücn bragt/ of pp gaf pcm nog altpö etnfge fiagen na
3pn D00D.

©e Zeekrabben 3911 toccï béetct tu bcel gjootrtDan De ouDeee/en
3pn ooft llgtet te bemeten.
©aat lg nog etn onbec flag/ Die/ 300 alg nip onOettlgt fg/ op

De Antiiles, of Americaanfe voor-Eylandön Dtli naaitl Dtagenban
Tourlourous, en hoornen 3eet to?I ober-één niét De eerftgenormDe/
maat bollen öoojgaang tont ftlepuDcf. ©é$c toóanén toaarlpft
mfrcptn De oatbe. en De gce/ en 3pn tegté palfflagten/ toant De
bsoeo betbult paatc logementen ttoeemanl Dtp Daagg mettoarct/en

3P
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3P $ijn gcbutig be3ig met Df3elbe fcljoon te maften.

<&e Orkaan Die men nDec jaac in öe maanö ban Januarius of Fe-

bruanus moet uptflaan / geliift ift rreDg S^cQt beb / ooft een fcOrifi*

ftelnfie bpanö. ïBp fjebbm bejeibc ttoecmaal gefmaaftr. ©ese om
fïupmige toinD betöeft 5*0 gemccnip na 3agt toecr / ja 3cifênaecn

obermatige ftlltej en liet allecbebigfïe ban Den ftorm buurt pap een

uur. ffie öier tijö 3agen top in een oogenbiift berfrtjfpöe 5toare boomen

upt DeaatDe ruhftcn/ en aan on3e hutten ftcaaftte allegtoat’et om
en aan toajl. ©e loepenöe en fcbupraenbe f£ee maaftte een breef.

fêlpe betoeeginge/ en bate golben hemelboog berbcffenöe/ flocgsp

De3elbe met 3ulft cene ongcdupmigfjcpt tegen De ftuflen aan/ Dat

ijet fefteen alg of De jüatuuc t’ecnemaal omfteeren/ en toeDeram in

een Chaos béranberen toilDc. ©e ^eemrl bermengDe jig met De

aarDe. ©e aiugt toictD stoaar en btDcftte alleg met nare bupfler-

Öept. ©e tooiften obechropt / borden epnOelp log / en fïortten 3ttlft

eene meenigte toaterg upt/ Dat 0113e feljoone en brugtöare balepen

obcrflroomDen / en een nicutocn Oceaan gciceftcn. ?tl toat De bce-

ken berepften ftonben/ toiecD onttooctriD en in Dcc pl toeg gebocrD:

ja ift geloof/ inbien ftet tempeeft Drie utcngcDuucD bab/ Daac3ou=

De geen cenen boom bebben blijben fïaau. ©e Dieren bootsten Dooj

een natuuclpc Ocift/ baacban <0oD ingegeben/ be3e Orkanen en

ücgebcn 3ig in De boolcn Der btegen ; maar Deg anbrrtn Daagg fioo»

mm 3p toebet te boojfcbp/ om Dat b« toecc Dan al fmmerg 30a

jeftoon en |til ig alg te booren. ©e laatfte Dcc ttoec Orkanen Die

top op Dat Eyland geljaDt bebben / toag beel berfcbciftftelijftcr Dan

De' eerflc. gn ’t miDDeii ban De nllergrootdc ondupniigljcpt toictD

beteengftlapg DooD (lil/ 300 Dat men bet allcrminde gerupg booten

ftonbe / en mccnDe alleg gebaan te3P ; maat De toino begon beel befti*

ner Dan te booren/ 3tjn poreng toeer op tcfleeftcn. öTocn toierDen

alle 0115e tupntjcg tot in Den gronD toe bectooeft/ om Dat De tooe=

DcnOe toinb een gtoote meenigte ^eetoatcr in De boogte geboerb Ijrb

bcnöe/ ober {jet ganfebe Eyland een SunDblocD ban 3out toatcr te

tocege bragt / toaar Dooj alle on3C planten bet3engDcn en otn een

iugje raaftten. .tEiaar grip Dit Den gronD niet t’eencmaal beDorf/

jaaiben top 'cc aandonDg / 300 Dra ton upt De ftlobni Derdrmrots

jen/ Daac top gcDucenDe bet ontoecc fcbuplöen / te baojfcbP qua?

men/ toeeberom toatanDcrgin.

©e bicrDe en laatfie bpanö Die top te bedrtjDcn baDDen / toaren

ftlepne groent Rupfen, Dctoelfte altijb op Deürkaancn bolgen/ en

fteimelp alg upt boojtftjrupten. ©ft ongebierte plaagDe ong/ ban

ben fföaanD Februarius af tot Diep in April toe / getoelDig / om
bat 3e alle De S©fïornen op aten/ cnjelfg niet een blaD obctlietem

©ooi onDccüinDinge IjaDDcn top al gclrcrö / Datbetbefle miDDel om5e
te bcbouOen/ toag/ Deg nagtg te Deftftcn/ en niet eer te ombiooten

$ 3 Dan
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öan na bonnen opgang. <©laje hlobhen jonDm ’ec fcgooue fcgilben
boo? getoeep [jebben. ©at gcfpnpg raabte nooit aan De Andivie,
nog aan De Porceleyn; toaac upt mm ligtdtjb bepupten ban/ Dat
3e geene anbrre brupDen of getoaffm aanDtfDm / Dan Die ban gaar
fmaalt toaten.

$iec en öaac 3ltten tod Scorpioenen
, en bp3onDet In De Lata-

niers', maar ;tjn ganfclj nfet gebaarlijb: een filaac betogg Daat ban
lg/öattop'cc brrfcbepDemalen Uangcpooben3tjngetoeeR/ 5onDec get

minfïc let3el te IjouQcn : De toonb fmact tnaac ten oogenblih / eben-
eeng of men met een fpelO geptlbt toiecD.

itëanneec top eeng In 3ce toat gfngen baDen / of Dat top al gaans
De gingen blflTen/ taletben top Dlbtollg omrlngD ban een Deel Requins
of Zeehonden , onDcc todbe 3lg fomtgDg al Ijeele g?oote lieten 3lcn/
Dog 3p DeeDen ong nooit aan- OSn rom top op Die Droeblge üjotg
ban ’t Cnlanö Mauritius 3aten/ (toaac ban lh glee na fpjrehcn
moet) fjeb Ut meer alg fjouDcrtmaal een Hart ban eenlge Jagthon-
den al jtocmmmDe 3lenbccbolgcn/ en Dattec plaatje Daac cm leng®
te ban Zeehonden toag/ 5onbec Dat gaac/ aljao toepnfg alg onè/
Die Dagdijhg fn jce gingen jtoemmen/ grt mlnPeleeDncfcgfeDDe.
Iaat Den atejec nu oojöeelen/ of Dat dier toel 300 berflInDenDe ig alg
men coept / Dan of De Ijict omtrent ftocebenDe Zeehonden bati een
ganfcl) brrfcgilicnDen aart 3gn met De anDecen: toantDeReysbcfchrij-
vers Die tn en om America, en bede ouöece Deden ban De lliïerdb

gefmotofu Öebben/ bergalm eenparig/ Dot De Zeehonden, Dlc3fg
Daac omtemt ontbouDm / 3eec gebaarlijb en fnflohhenDe jQn ; ja
fommlge heeften Daac ban alg ooggftupgcn: Derljalbcn fg [jet brei

ceeDdgitec tegelobm/ enbcel eec te befiupten/ Dat De Zeehonden
niet altemaal ceneclcp 3tjn. ©cje big iggcmemlyb btjftlm ofjeflfen

boeten lang. ©e belt ig In Dlccboegen / Dat Ijet beep jlg toel crrfï

op Den rug Dient te tomtelm eec go Den rrfof in ban 3toelgm. I§p
Iiecft bcrfcüepDe rpcnranDm/ Die ongemeen fpftg/ rntegrighfcJ)er"ps

fmjDenöe alg een jaag jtjn. ^b fteb te Batavia en elDcrg goorenjeg*
gen/ bat De gerflmen ban ren Zeehond inert alg gemeen toerben
op een bjouto in baccngnooD ; Dog ban ötcrgclrjftc Dingen gebbentop
geen p?orf bonnen neeiiim op ong Eyland. dommige jeggen Dat
getjoo genaemDe Zuygertje, of Loots ban Dm Zeehond, altijDalg

een ©IDg boo? Dc3c Inafï genoembe geen itoemt ; maat Dat berOlgts

3el lg meer alg al te tod Dooj Vader Tachard toeDerlcgt. ©ejezuy-
ger, Die men met bed toaarfcgtjulrjbgcpt goub boo? De Remora,
of Zeelamprey , en Dfe De goeDe lupben ban boojgaanDe tijDen (met
bed ccrbleDfggcpt de Ouden genoemt / fegoonje De meeflen tijö

niet toipen toat je 3cpDen) 500 befaamb gebbm gemaafit; Dc5c zuy-
ger, 3rg Ift / geeft boben op 30n Ijooft/ en 3dfg tot obec De neb toe/

een gcclmpelD getoag jitten/ Dat nog big/ nog been ig / toaac meDe
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ön tig Difttoitë aan ben mg ban De Zeehonden toafi plabt ; en ooit toet _
'

T

aan lebenlooje Dingen : taant top öebben &em toel gc&eel upt &et

tofltet tegen ong j§>cbip aan 3ien bangen.
. ;

©aar sijn tooi bet minflc ttoecberkp (lag/ Die 300 toel in De kleur Worden

ölé ntootte bcrfchülcn / Dog toooj (jet obedge De selbc gcDaantc Ijeb tw«d«iey

ben. 5*u hebben geen fdjubbrn / maat een glaDDe flgmagtigelnipt^s

afê behalen. <Se allttiangfle 3jjn gemeenlijk tuffebf» De ttocc en wajr
’

in vet

D’ie boeten ; en op Den rug Donlier groen ban hlcnr / Dog na Den rchWen.

bunh toe aUcnsheng tont yelDerDcr. ©e anDcre jljn Mirt langer alg

ccri Ijnring/ en gelijfien’cc 00b beri toel nas Dog 5ljn toat hojter ban

beh alg öcectiïgcnoemDe/ en 0011500 Donber ban bleue niet. S&epDe

xnnre niet al te bafl ban big / maat fmaaben cbentorl niet onaan»

nenaam. tDctbijlje ban binnen toel booten en te gelijb lang en

mal 3tjn / 300 fetfietense Dooj ’t toatet alg een pijl öoo? De luebt.

©nare tanDen jijn blepn / en rouD toeloopenDc / ja 500 Uojt Dat men

w nanlnr 5ien han. '$ct ig niet Dan al tc toaac Dat Dit goeD Dlb»

toild onDcr toatee tegen De ^cljccpcn gaat 3krrn: entoannrec3cDan

toat ficcb in getal 3W/ behoeft men niet tc ttoijffeleu of jp (hipten

bet §>cbipecnig3ii^ In jijn loop.

5:h beb ban Dit «Dier toat toyDloopigcr toillen banDcIcn / om Dat

anDcren bet niet gcDaan Ijcbben

gn’t boojbp-gaan moet tb nog 3eggen/ Dat ib nip meenigmaai

heb bcctoonDerD / toaar Dog Den bcfaamDcn Rondelet sulbcn g?oo=>

ten antiniJt Ö0°J brthreegen mag bebben : 300 Dibtoilg alg ib Ijem

ober Dingen mi3ie Die mg toel belicnD syn/ binD ib tjcin altyb bccl

gebrcbbclijb en mager.

achtste hooftdeel
Waar de bewoonders van deze nieuwe Wereld zig mee-

de bezig hielden, zoo ten op ziete van hunne geefte-

lijke oeffèningen als anderfins. Waarom zy niemand

onder hen tot Leeraar verkooren , en alzoo een Kerke

oprigteden. Tuflchen beyden word den boom Pa-

viljoen befchreven. Wat foort van fpeelen zy daar

fpeelden. Beginnen te wenhoopenen maakeneenvaar-

tuyg om daar meede naar ’c Eyland Mauritius over

te fteeken, ingevalle de Marquis du Queue hen na

ver-
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verloop van twee jaren niet by-quam. Hoe zig dat

- timmeren toedroeg.

1691. Ttot nu toe bcfcBtcbcn örööenbe be boojbeelen/ cnbc ongemahhen
"" * Die öct SSpIanD Rodrigue bet5ellcn/ 300 sullen top nu obrrgaan

tot De Dingen toaar inrcDe ton onSgeburcnDe bet ttoee-jarig becbiijfa^
Daar be3ig BidDcn/ toont fcBoontou Daacnietaltebeel toerbbonDen/
gcijjft men toel öenften bon / 500 moeiten top cbentocl toot Doen.

Ki™ onDccöouöcn Dan ban on3c hutten , en Bet beboutoen ban on*

den 5e Tuynen , nam aUIjansS een gcDeelte ban onjen ttjb toeg. É)et
toauDelen toeDerom een anDcr gcDeelte : toant top gingen oihtoilg

naar De gnpbhaut ban 't Eylaud, ’t 30 Dat top DtocrS Dooj/ of
bupten-om gingen ; ia Daar iS geen een plaatje op ganfeij Ro-
drigue Dat top niet brrfcBeiOemalrn en toel nanficurig bcjigtigD

j)eb=>

ben- SSecgcn en <0cbrtS 3jjn altemaal met groente bcDeht/ fjoe

cot3agtig Dat3e ooit stjn ,• De reDrn ié/ om Dat De fiotsen ten min-
flen met Drie en ooft toel bier boet aarbcbeOcbt leggen

: ga tufletjen
De fJeenen 3elf/ Daar men ganfeij geen aarDe 3iet/ toafTclicn 3toa=
re/ groote/ en regt opgaonDe boomni 5 ’t toelbf)ctEy]andbanbrr=
re becl meer Doet fcfjfjurn ais Ijetfn Der DaaDiS/ bermifS men Daar
upt beflnpt / Dat Bet altemaal upt ongemeen goeb UanD befiaat.

Hoe men <©beral ban men grmaftftctyft gaan/ om Dat’er geene/ of ten
wandelende tnlnfien 3fer toepnigc plaatjcn

'

30n baar men bc3toaatI0b bp-han /
Kift aan de fji om Dat’et obcral genoeg te ceten en te Drinben balt. gn toar
kou kon n-

jj0£^ jja(1
3
t Eyland men 00b 1$/ inöieu men geen gebogelte 3tet/

300 beDocft men maar tegen een boom te blopprn/ of maat toat
boeha te maben/ oanflonDS 5a! pet grbogclte op Dat gcrugttoelun
men fcBfeten : en Dan balt ’rr niet anöcrS te Doen alö maar een
goebe berfttesinge te boen/ tnct fïenirn te tocrpcu/ ofmet fiwhcn te flaan
Den geene Die men Bebben tofl. 25p toebal Beeft DeonDerblnDingeonS
Dat gelcecD: toant op een ttjü eoiS met malbanDer toanDcJenöe/ en
In 3echct bofcB ban een Dtoalewoc/ tomben top onS geuooDsaafit om
oberlupö te frijmatteen/ op Dat top toeDerom bp een mogten ra=
ben ; maar top bertoonöcrben ons Beel scec / toanneer top op Dat
geroep een groote meenigte bagelS upt alle 'ftaehrn ban Daan 3agen
bomen/ Die ronbom onS B^n gbigen 31'ttrn. Coen toaSBet alg
Of De Almogende tegeuS on£$fpDc/ flagr en eet: ja top BaDDm
niet anDerS te Doen Damnaar buur teffaan/ en goede cier te maben.
Ctocrnl binD men 00b Schildpadden : en toat De jbtcBt belangt Die fS

30a 3oet en gemntigD/ Dat men toel onbefeBrooma onöec Den blau»
toen C)emel mag gaan leggen flapen. .fDaar ais men Dat nog a!

niet Doen tofl/ 500 ban men Beel ligt ecu hut tot Deb3cl tocfïellen

ban bijf of seS Latam'er-bladen , ban toelbecS Difite en grootte ton

tjfer boben gefpjooben Bebben. JKaac
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jfèaar om tocDer te heeren tot geene ih joo eten beb begin»
ie91 ‘

ncn te jeggeii ban ong Dagelp toerh/ 300 ;al ih’rr nog bp borgen/
Geefte]iike

- (3onDcc te benften Dat’er een fcljcutjc Phanfcefch onhcr loopt) Dat bezigheden,

top tföcc Dag onjc ge3Ctte tijDen baDDen tot gccflcltjhe ocffeniugen ; *>« <*><: in

en Deg EonDagg DrcDen top bp-na allcg toat men In l^anhrijh ge. bcftonden -

tooon ig in Defiethen te Doen : toanttop (jaDDen pet oude en nieuwe

Teflamenc ; De Ijfpllge Pfalmen en Lofzangen; een bjcfDc uytleg-

ging over het nieuwe Teftament, en nog becftljepDc Predicatien.

gjnülcn ffip ban gcDagten taaten getocejl 0113e Dagen Daar te moe*

ten epnDigen / of / ten minfien een langen tjjö te Rebben moeten

blijben/ nictg i)aD ong bonnen beletten / Dunht mp/ om De bcrflan»

Digfie upt Ijet tniDDcn ban ong met ecnpaclgcflcmmcn/ cnbpgcbolg

op een tócttige toij3C/ tot Den heyligen dicnfttebrrhiescn: cntoaar»

om SOtlDen Die twee of drie in des Heeren name vergaderd, geen

bolmaahte gcDaante ban De toace öcrhe aangenoomcii/ en De bpsonDere

tocrctoollingcn/ alg Daat ig Ijet genieten ban Deg Heeren heylig

Avondmaal , ontfaiigen bonnen Ijcbbrn. Jïöcenfgmaal Ijcb lb in Den wanom zy

3in gcljaD Dicrgclijben boojflag te Doen ; maar aan De crue 3tjbe bc» niemand on

fpeucDe ib Dat mijne metgesellm gcnepgD toaten / ten hoflen ban der
{'?"

l

t

ot

Dun leben/ in ’t bo?t alle beDcnhelpe miDDelen in ’t tocrb te (lellen/

om tocDec te beecen naac De bctooonDe JiöcEelD. <i]*n aan De anDerc

bant IjnD ih rcDcncn te bjcc3cn / Dat 3p In Diergelpen boojfïag iet»

toeg brtheerDelyh opgebat 3ouDen Ijcbbcn / Dat ben migljagen mog»
te: toant alfcboon top/ tot ong gelul»/ altemaal ernggcsinD toaten/

3onDcc Dat onDet ong plaatg baD De bcrheecDe totjgljept Dcc 3Bij3en/

ftet berlrpöenDe berflanD Der ©rtflanDigen / nogbegcfcbillenenfcba»

Dclijbe meutoigbcDen De3cc ecutoe / Die 500 beel baat en toanojDjrtn

De <£b?iflcn IBeccID te torege brengen / 500 Djocgcn top Dog altijD

In ’t bpjonOet toel 5o?ge/ Dat top in De bcbaiiDclingcbon Den <0oDg»

Dlenfi ’uietg DrcDen ’t toclb naar afgoDrrp of bpgcloof/ De allrrge»

baarlpblxe pe(l in ’t <£b?Wenbom / fielDc of fmaabte. ïjet baarDeong

gjoote geruflbrpt Dat tóp blcben binnen De palen Der junbcce en eer»

fïe Euangelifche Leere , toaatin/ bolgeng pt 3eggcn ban alle Gods-
geleerden , De 3(elc en fjet tof3cn ban ’t EaligmabcnDe <£3eIobe legt op.

gcflooten/ 3onDcr Dat top eng brrDcc rot bet onDcr3orbcn ban pDelc

en noobrloo5e Dingen obergaben. JDp beminden en betbaal&en Dih»

toügDr3e bolgcnDe fcljoone tooojDen; 3b hebbe niets voorgenoomen

te weten, dan Jefum Chriftum, cn die gekruyft. ©it is het eeu-

wige leven datze u kennen den eenigen waaragtigen God , en Jefus

Chriftus die gy gezonden hebt. 5jllDfen gy Jefus Chriftus met den

monde belijdt , en in uw, herte gelooft dat hy hem uyt den dooden

heeft opgewekt, zoo zult gy zalig worden, ©ie in my gelooft

heeft het eeuwige leven. <Êcn iegelijk die den name des Heeren

aanroept zal zalig worden. ^Jjft heb 11 den ganfehen raad Gods ver-

dij kon-
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kondigt v.. te toeten ... de bekeeringe tot God, en het geloov
in Jefus Chriftus. 39e zuyvere en onbevlekte Godsdienft voor God
en den Vader is deze, Weduwen en Wezen bezoeken in hare ver-
drukkinge, en zig zelven onbefinet bewaren van de Werelc.
ïDp ban onrlafï 3tjnbe ban een Theologie bic niet bcftoagtdb tnaP

niet gefcöülen tegen betdetbe en üïetterfrije benftbedben / fmaafiten
bc aangename ïeftftetnprn ban een eenbouöigc 3t»itoete Godsdienft,
ontbloot ban aHe bpgdobige blnbetpalen/ en fcholaftyken 5toabber/
ja ban alle nöclc en bccmfetelegrbagten/ bic ganfefjberöetfeltjh «jjn/
bcpDe boo? sicle en ligcDaam. Dabben/ met be Ijcllfge ^chim
betp / een ofhcec ban bie meegaanbe mannen in 'tfluft ban Religie,
bie be Leere en ben Openbaren dienft van God 300 nrtjep na ijun
Sin tuften in te fcDihften/ en f)ct touta toat honnen laten bieten/
toillenbe in bat gebal brei toijsec jijn aip be Opperfte wijsheytjelbr,
gjn ootmoet en necbjigöept bep öetten aanbaben top <0ob onjeti
#>cljrppec/ Vader, Zoon, en H. Geeft, en bat met geen onöece
tooojbcn en fp^eelitoijjcn / ban bie be dSobbdijfte openbaringen onp
meebebedbrn ,• jonber tig bcrtoaanödtjft te bermeeten / beverborgent-
heden , bie boo? benftecbdiug bebeht/ en boo? Daarbetfïanbonboo?»
gtonbdyft jijn/ en altoop sullen birjben om bat Ijetbecbojgentbeben

5(jn/ te hounen uptleggen en omfmagtelen. g|n biet boegen riepen
top <Öob aan met b?oto'hljept/ en een bad betttoutoen op be boo?»
fp?aaft ban Jefus Chriftus, onsen verlolïer, borge, en rantfoen

;

den weg, de waarheyt, en het leven. <£n in bejen gdnfi3aligcn
fiaat bettoagtten ton met een fïil gemoet be boob ; niet alp een ïto»
nfng bet bctfcD?lfthfnge/ maat rtlp een boobc ban goebe tijbingen.
23eöalben be gjoote toanbeltogien of ftlrpne fleppjep/bnac iftfyee

booten ban gefp?ooften fjeb / $oo lieten top niet na / iebec abonö
<top bermaah te neemen met een filepn fmpettje niet bet ban Donft.
©nbec allen Dabben top een plaatje langp Ijct (Tranb / ter linftec
3Pbe ban bc lïidict/ bat uptncemenbe bermaftelrjft toap/ bcfïaanbe
in een rcgtcenaip meteenltjrigcrrofcfirne1£aan/ bie ban Dopten tot
agteten ebrn bet ban be gee lag/ tet lengte ban onttent ttoaalf-
Ijonbett tteeben/ sfjnbe rtipm 500 lang alp be Maliebaan te On-
trecht. JDp jouben beje toanödlhg tod ttoee uten bet ftebben fion»
nen upttieftficn lubien ton gctoilb Dabben ; cn bataltemaal langp een
bafïen en toateepap icggenbcn g;onb. 3Dan bc tenc ftant Dabben top
Set fcljoonfïe geslgt bat men brbenfien ban obec l)d blaftftc baii
De tupme Eec/ toelfierp onopljoubelpe Eb en Vloed boo? Dct floo*
ten tegen be filippen/ bie’ec een Dalfaut ban baan lagen/ snift ren
Sdbsaam gecupp bectoeftten/ bat top jupfi niet bupten fiaat ge-
taaftten om metdftonbcrcn tefpjeeften ,• maat ebentoël mcenigmaal
In julft cene b?ptoillige bemiftftinge bleien / bat top beegaten onsen
monb te oopenen en te fp?eefien.

Ma

t
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ïftaat De hant ban het «Êplanb toe toierö om? gejigt een aange*
„

nafe benalS oemaaht boot be betobecenbe hullen : enbe balepcnSffSS D«* ccn aiupöof In Den 5oetm en egden

MLr het groot getal ban aHrrlrn fïag ban hoornen Die De &*
tuur baar boort brengt/ i£’et eene toonbetlijft fraap/ cntocgenphoe zig v«

-mie fehoonhett/ grootte/ ronDtc/ en cbcnmatighept Der ongemee- W'en0?

S t/h
£"

tnaarbig bat ÜP bejigtigb toerbe. MN»jSBMjJ
doet '

al ncttjelbig Digt in cengcblogten/ rnhet grobeenhi^etlab hangt

’ec hupten omljeen bp-na tot Den gronD toe: 50a Dat menloan bef»

fclfé Som/ ban toat hant men Dien fenootjeu
p
oa^n ^^^/ niet^

Lfê onbec aan ben üoet maat eni toetnig/ rn fomtgbg biel niet met

Wen toom fn (Kt «Mm «>« b»I ^f'SZS Sfi~
teel Detiftcn ftan / joo jirt Ijet ban binnen eben-ccn£ of er een Deel

u>

ineerftoihen leggen / We enbclijft gefcöiht fcljijnen om het lofmerh

te onbeSragcn / en ban bim boom een groene Tent te mahen.

èe boojnaamrte frhoonhept ban beje Tent be
£Jg jj*

de/ en ban bcrtceint w jig ooft ongemeen ;
bottod berjelbec bec*

hóelenbe KbuSe rSm De toaatörpt te jeggen/ ooft hare 50^

ttohciH heeft 1 maat be brugt bom bejen toonBctboom öeugt niet om

teelten/ Êeuigr upt fftol&nïïïtï <**«>&

tBti’ct bantepcorbc»/ boiiben beselbe htel fcherp / m

J

00^ VIuSt,

S^rtMtW getonar bat 5e niet minbte gebaarlyfttig ©e

rerift bomt 5c» teel obet-een met onse tppe <iu«peeren ^et 3Un

rnrrrntllih tnsffisn todfter$ drnyven of bezien ftatb en tod geblïlD

ïiin San boptri» aanhoomenbe hebben top onó Difttotld ingebccID

bat liet De brugt ban Den Ananas toag : om taclfte rebcucn tup aigf

SS geteooute Sm ben jelben ooft ben naam gaben ban Ananas , 6»
teel het orrterfcbcib tuflcljm bic ttere bru g:oot i£. Door mp/ ift

lïicmbf Sm Paviljoen ©cblabcmi/ bieuiteenongemeenefraape

nton1c hicar beftaan/ Ijebben jnUie hotte fteclen/ öathftfchi^tal^

57S3!ïp!7S!n boom aanween. SDc Mergtootje ban
!

B»*
te blabcn ;nn bier of bijf Dnnmen lang /. en loopcr. fplc0 toe / maar

3ijn teel lijfden Dupincn brerö /' bangettbe al? boukerten pfPiu
PJJ

boflfen/ tuftchen teelde De brupfttofien / en
ben/ al na Datje rijp jijft/ 3ig op een aangename tepje laten 3 .

.iKcnigmaal ben iftronbom bat upt Oc natuur
onJmccne

gegaan/ cn heb mp ooft altgb op nlcute ober ÖcflelfsS
ongemunt

ffhoonljept en grootte berteonberb.
^ ..j Hunne ge-

T

bat nu be fpeclen belangt ,
fomtpbs gingen top een^ aan td.im

tne fpee,

ncZ ton «lt? am 't .ikiakka. . o* ttfl aan kegelen, «iMfr ta.

teils fceclDen ton naar be bal» lagen cn biffën biel te gemaft-

SM 'et stoot SSfsen (u te fc|ppen. J©P bonDcn jomtp^
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Wat zy ’t

tweede ja»
acedeu.
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bfcmaah in het leeren Dcc Papegayen, tonar ban men / aeltifi Ift
uooi Di’3cn gfscpDfjeö/ een gjoote mceiilgtcopDitEylandbonü. J0n

fpraft

Cn ft CCn °'3CC Mauritius, Die pranp en ©uptg

Kpt fjet berbolg 3a! ligt af tc mceten stjn / Dat top on0 IjetttoeeDe
jaac toel mccfl öejig hebben gehauben met l)ct torflellen ban Dat fcljip/
uaac top nu brerDce ban sullen beginnen te fpreelien: maac inöicn
men onDcmifichen ecn0 toeeten toll/ toaac mcDe ton De DnpfletnifTe
becDrebcn toannere eng De nagten toat tc lang bttlcn / 50b ;rg ift

DlepaangaanDe / Dat top lampen IjaDDen meeDe genoomen / betocL
fie met De olie of Ijct bet ban ^cljilDpaDDen gcuulö srinDe / ban een
3tec goeD gebcttplt toacen/ Detotjl Dat bet/ gclijb face boben ncteac

te nnben
bc^aIüe.‘ ®ooc^ gebrupFiïen top branDgtajcn ombuut

©ctoijl top Dan vlees en vis, gcsooDcn en gcbraDen/ kruydenni
wortelen, fsotfelybe Meloenen en auDcte btugten/ beneffen^ palm-
wijn en zoet water fn obcrblocD baDDcn/ 300 fjeeft De Lezer geen
bccese betjoeben te Ijebben/ Dat Dcocmetoaagfjahen op het <£plan&
Rodrigue ban honger souDen fteeben.

.tKaac nu gemeloc Lezer ebentoel 300 beel goeDljeit fjeeft gefjabt /
ban 3ig een tocinfg ontrent onse ongemeene toefiant in tc laten / 30a
3al Ih’ccnog bp boegen/ en met toaacljeit bec3eefteren / Dat top’ec
3cec toel te bceeDen toacen/ en ooft fctioon fmuIDen

; 5011DCC Dat het
onó qualp brquatn

;
3onDec Dat top («©oDe spDanft) oogiris toierDen/

eti 3onDcc bcooD. ©e Kaptein haD on0 toeï ttoce groote tonnen bis
fepupt gelaten/ maar Die fpaarDen top gctoelDig/ en gebrupfiten3C
niet Dan In potagie; Ja fomtijbg Dagten top’er niet eeng aan.

P™*" CfQ top rupm een jaac Daar aan Jlanö toacen getoeejl/ en 33=

een Schip te
Dat

’

c' 8cen cc>’ fcÖ'to optiuam / begonDen fommfge (om
timmeren, Ö0 taiiar [)cpt 5upbft en ongctorpnfö tc 5c90fn) pi t0 tuanfjoopni 011
*“ na Mauri- berDcfetfg te toorbem £p bchlaagDcn 3ig en het fpcet hen gctoelDig

ft«ken
er Ie öe ÖIorm Öönner jeugt 300 te moeten berllesen/ ja toacen Innerlpft

bcDcocft alfS 3e Dagten Dat sp mogclgb De belle Dagen ban hun IccL
tijD in naare cni3aamfjcpt en in üerDCietige JeeDigljept souDen moe*
ten Doojbrengen. Jla berfcljepDe Diepe oüfcleggingeu/ toiccDbp na
met eenparige flcmmen beflooten en baf! gellclD/ Dat men ttoce boL
lc jaren na De ftomfle ban Den Heere du Quêne , bolgcnji sijnc bes
loften / joitbe toagten ; maar fnDien hp niet op quam Dagen / men
ol^Dan alle tnlDDcien soube In’ttocth flrllcn/ omie3fenof men naar
fjet «öplailD Mauritius, Den Hollanderen toebefjoovenDe / ItoiiDe 0»
bcrlfertsen/ toant Daar jyntie / haD men gclccgcntfjept genoeg om
t'frtjeep te gaan toertoaart0 men tollöe/ Detotjl Daar ecu OJoubecs

Horvet ueuc 10 / en Dat’ec leDec Jaac frljecpen ban De Kaap aanhoomen.
Msiumur. ^at mcecgcmelDe CpIanD Mauritius legt omtrent honüctt en 3c0a

tig
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tftt mfiïcn ban Rodrigue. <t£en groot cnbctoccg? ! JÜSaat bcc»
.

mits on? in ’t Ijooft iagcntooclDe / cn ooit in Dcc 5aab toaac toa?/ vmPvodii-

Düc’cc nröiicia maat cenc toüiD ban 0115c Imft Drrtonar? been toaai
_
gue iegt .

De / Zo namen ton bafi boo? / mi baartupg te maften 500 gocD al?

ton ftonDcn ; cn ingcballe top Dagtcn Dat gc5cpDc baactupg inogt

SnrnXfl tc (tonnen Doen/ top Dan/ na bet aanroepen ban bem

Die Dc Zee cn toiuDcn getoet / on? setbensouDen begeben in Die kleyne

Arke en toagcn bet om obee te ficclicn. .

©Vw”"»™' 1"1"!!'« * «' iS S“aM •»/ 5«fe
'J* “U

«

Die re ’t eerde onttoerp ban gc'aaan [jaDOcn/ maoc quani eüentoel op docn .

niet ganfeb omnogclijh boo?. .mm tnoeft: eeni^cftip maften Dot g?oot

nenoeg toa?/ en Dat soiiDrc tocrhlnpDcn Die Dc? btclïonDcn/ en met

menton nerVcDfcbap. ï©P IjabDen nog teer, nog touwerk, nog an-

ketf noa Cotnwij in ’t fto?t/ on? ontb?aknnog tjonbrtt a.tiDcre

nooDtoenOighccDni, en ebentoel bp- na ttoedjonDcct mijlen bet te moe*

ten baten /toa? ooft toat te 3eggen/ cn een b?p lange tocljt: ta

Bi ment anDcrc stoarigljeDcn DceDcn 3(3 °P öe becflénrti ban De

boonfgtigfle / cn quam ben boo? alsS een onDrrncemingc bic geen goc,

Den tintflag honbe bebben. maac Die Het onttoerp gemaaDtljaDDcn/ m
ftatibboftlg bltibcnbe / 5ootoietb’cc epnDclijfimi beflupt genomen Dat

men Dan Dien toeg Inflaan joiibe/ en Dat men tot ttjbbecDrpf cn om
xi(T pjat tocrh? te gebtn/ bet maliën ban 500 een £>cbeepje 50UDC

onDccneemen; taant (jet qnaabfïe ban allen1 ton*/ Dat öen aebept» öcc®

looien 3ouDe toc3en / ingcballe b« qualtjft uutblcl / of tttbien 3(3

onDertnlTcbtn een bcctec grlcrgeiitbept: opOceb.
n

.

*IEoogc$cpö/ joogcöaau * ton toircbcit alte ögt/3anbcc in t^tnul?
aan

ttwci^
btoétiVilDcboeh al? leerjonge? aangeterbeno te toojDcn / Timmer-

loyden, Smits, Lijudrayers ,
Marroezen, in ’f fto?t / alle? toat mm

moefi toC3cn : feburft IcecDctoeï fi?onmen / en De nooD feberpte on? bct=

ftanD èlh btagt bet 3ijne te berDe/ toanneec men Dagt Dat bet bc*

\
qnaamenbooïDecIigtoa?. Men toccftte met genegentljcpt/ goeDege,

ni

^p baDDrn
0
onDnt'anDe? grrccbfcbap/ «n gjoote en biepnc zaag ,

met toelfte ton bad begonDen planlten tc sagen/ cn bcDicnbcn ou? jie daarwa*

Ut gelutibig ban een 3toate toctfsantc cpben btob ban omtrent Dc k°°<Wiij.

«(lig boeten (ang/ DiecenigentijD te booren op 0113c bnflen toa| boto

nieii nanDjijbcn ^nDien De Ee3cr tnfTrben bcpDcn upt nien?g ecig,

bept 50UÖC toillen b?agen/ toaar Dog Die stoare balïtbanoaan^ge^

lioomcn/ 300 moet Ut met toaarljcpt anttooo?Den / Dat ib bet niet

en tocet : Ijoe ïjet 30 of niet/ DcEccbefdjiruescon?/ top bcDienDcn’cc

ons ban / en maakcn’ec bcrfciKpDe goeDe planhen af maacDctotjI

on« gjootc zaag toepnigDogt/ en 5fif^toel Djiemaal b?ali / temccc/

om Dat3C Doo? onfmnDigm bebanDciD toiecD/ 300 toaren Dc plan-

nen obccal niet eben Diïu cn bp gebolg ban Ijct befte (lag ntcr.^
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Hoe groot ^ijb/ bier Ö003 / en agter en boo? tonD. 3B» ftabben
zy het v«r- Wiifgc fpijhcc^/ maar Jan de la Haye, öirccn Sdbctfmit VoasV
uyg m.ken, en ccmg gerecofcöap bp jigöab/ maaftte/ beneffens? meer ar,Der ntcr -

pi.«. vw
‘‘ aImc^ / 0c|!i !* ÖP 00f< öc zaa8 tot Driemaal tocaannialtum,
oec lapte. <©m te kalefaten gebjupRten top ouö linnen/ rn ban b(e
paröc floraal fpecie/ toaar ban ift öiec boüen gcfpjoftm heb. ©«e
fpecte/ gemengb met gom/ en getemperb mttSchildpaddcver , tircs
jlcchte ons in plaats ban tere. 3Bp maarnen ooft allerfjnnbe öift en
bun touto ban bie bjaabagtige beeseftje-S upt De (leden ban üe Lau-
mer-bladen. ©ejc toutoen nu toaren biel fïetft/ maar niet fcenig ge*
noeg / 50a Datje bp-na atibcrg netgcn£ bcquanm toe toaren ban om
Itpf gefpannen te tooien : toant toannecc men 5e tot loopenDc ren-
toen gcbjupfttc/ 300 rafeiöen 5c ten recflcn upt / en toaren firaftd
nopot- 3l

n plaats! ban een atiftfr gcbjupfttén top een fUift ru-

cn;
cot^/ toegenbe ontrent ponbert-en-bijftigponb/ enmoaftten een 3cpï
300 afê top öefi ftonben.

3 e

negende hooftdeel.
De inwoonders van Rodrigus brengen hun vaartuyg in*t

water. Viftalicren het, en waar mee. Wat zy in
plaats van een Compas gebruykten. Den dag van hun
vfertrek word vaft gefield. Nemen de Reys aan. Raa-
ken in den grond , cn hoe zy zig bergen. Ifaac Boyer
heflerft het. Graffchrift t’zyner eere gemaakt. On-
zen Schrijver maakt zwarigheyt ten tweedenmale te
vertrekken

j dog word overreed, en hoe. Neemt met
verfcheyde Zeegenwenfchingen affeheyd van gemel-
de Eyland.

Zenen ’t

Schip in ’t

w«ter , vidla-

lieren het, en
mee.

TT/aimcfc mi cm fcgelyft aïötré jgn nccrfïïgftmt te toerft gcfïrlb/w rn öc ttocr jaern bp-na een cpnbe genoomen ftabben / ;me men
armen en bernen feftrap om Dat ©aactung ban 3£anö te ftrngcn
3tn ’t toatcr 3jjnbe/ begonbm top orijc Arke te Villieren

, fn
namen ten bleu rpnbe gerookt vlees ban be Lareentintf Zeekoe;
beré waccr m 0113c oubc water tonnen Die baar alujD toe gebienb
JjaDDcn ; ftet obeefge ban 0113e bifchuyt ; en een goebe pjobific ban
aarö- cn Water-meloenen

, om Dat bic ecu Jangen tijb buren en
goeö fclijben ftonben. gft
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«ft heb hiec boben gcjcgc/ cn het tjS ooft iri Dcc Daad De toaacr

heut / Dat ton otto Galjoen onörr banden namen jonDrc ccnjJ

aan een Compas tc Denften. JDaac toanneec ecu iegclijft om sogt of

hn niet baat binden ftonDc Dat Oaac ccnigjing toe Dienen mogte/

ïoo bonö iemand ban De onje ren ftlrpn/ en op een vMeen aangc,

let Zonnewijzercje, ’t toelft t)p CCnp bOO? Djiefïupberp i Amftcrdam

jhaö aeftoft •• en öocbjcl [jet niet goeD toa£/ 3°° betbcngöcn top ong

enter / op i)°ope ban’ec nog alcenigen Dlenft af tc 3uUen Örboen.

®oen nu Dit Schip al in ’t boatet lag / Konb icDcc met bcel bce*

toouDecing en heeft Dat bet na geen cocc ItipftctDe ; en Dat men/

om het te Dom toenben/ een riem moc(i gebjupftcn.

©en Dag/ cnnDeltjft/ om te bettreftften VrfcrD ba(!ge(!clD/ jpnDe

Den iQ April 1603/ cn bp-na bolle fEaan/ op toelften ttjD DeEec

’t hoogft blomenDe/ top bef! obee De banken itonDen hoornen, ©c
reben toaacom top Den Dag ban De bolle Jlöaan jelf niet bechosen

toaé/ om Dcé tc langer ban böac IjelDcte ligt geDimD te toe3eu.

39an De 500 eben genoembe banken , Daac m meet ban gefpjoor

hen heb / 5al ih / tot opöelDecingc Der geniet Die Dc3e fpjcehtoijsc

niet bcrfïaan/ tn (jet boojbp- gaan jeggen/ Dat Ijet hlippen 3ijn Die

met hoog toatec eben onDec leggen / en bp- na al£ etn tnucc Dat

Eyland omcingm/ behalben Dat’er op ttoee plaatjen een openlng

gebonben too:D ban tien of ttoaalf boeten / betoelhe Rodngue toe*

ganhelijh maften. JEen 3tct alieg afgcbcelD in De Kaart
,
fol. 1.

®oen top cerfï op het Eyland quamen/ bonDen top op De fcöojfen

ban berfchenbene boomen De namen gefnccDcn ban fommige Hol-

landers, bieder eenige jaren te booten aan Eanb toaren getocefï/

beneffenö Den tnD toanneec. 3E>it b?agt ong (n gebagten om ooft

terö Diergclnftd te Doen boo? on£ bectrcft. JBp fc&jeben Dan in ’t ftojt

ome getallen in ’t Frans en in ’t Duyts , en tcehcnDcn net aan Den

Daa ban ome homfic; Ijae lang top Daac gcbleben; en toanneec

bertrofthen toaren. ©it Kaften ton in een flcg / met een beftenbma*

hing Daar op/ Dat mcn'er in moefi jicn. ©eje fïe£ nu setteDmtop

in een Nis of holte , Die top tainrlijft Diep haDDen gebaftt in Den

boom/toaat onDec top gcmcenlijft aten/ om Dat Dien boom meer alp

een^ De pjoef ban Deii Orkaan uptgefïaan hab.

<£pnbclrjft Dan Den baftgefielDen Dag / Daac mgne jonge mctge=

«Hen met fmerte naac gereplihalfl IjaDDcn / aangeftoomm 30°»/
begaben top onS op Den tnÜDag met alle ome behoeften^ en ftlecoe*

een t’^cheep/ na Dat top Den ^Imagtlgcn om 3|jne bpfianD / ong

in Dit gebal 300 hoognoobig/ albooteng haDDen gefmeeftt cn aange*

roepen. l?ct toag een ongemeenen fetjaonen Dag / cn De J@mD 3eer

boojDeclig. <ön ijoctoel top met anp Compas, met Roer, met on*

xe Riemen, touwen en Anker , ja in ’t fto?t met allegl/ b?p flegt

ftonben/ cn Dat ong &cljeepfe 3toaft/ en «cn ganfeö atmelijft ge*
' timmer

i «9i-

Wat zy in

plaats van een
Compas ge-
bruykteu.

Dag van hun
vertiek word
vaft gefield.

Wat Zeeban-

ken zijn.

Laten een ge-

denkfchritt

op ’t Eyland
leggen.

blaken zig

gereed.
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tfmmer toag/ 50a toaren onje Darten niet te min bcrbulb met goebc
Öoope 3Bp rechcnben upt / batingebaïle fjet moope teert aanbiclb/
De Paflfaarwind , bie om Occjen trjb ban ’t jaar (500 alg top ban om
5en Kaprcyn rn Oc Matrozen bcoi brjrn teel Dabben Ijoorcn jeggen)
al pal rnoefi Haan/ ons binnen ben tgb ban tteee etmalen op pet <ö*nlnnö
Mauritius 3oubr bjengen.

vertrekken, fl3p bertrolïhcn ban ernigstng met bjcugbe / en bol ban bcclangcn/

ecn'raai'r"
1 öflt toP

’

£ ,50?t oiibcc be iinuuaubcrg bet aarbe mogten bcrfcljijnen.

$er bah tufTcfjcn |)et Eyland en bc Banken teaten top in een om^
niesien ten cnbe : maat in plaats ban na een ban be ttocc openim
gen / (toaat ban ih Diet boben gefpjoohen Deb) te joehen / en Dan
bet fcDuptjc/ ’t3p top (n ’ttoatet gingen of niet/ 3colanggbc Bank
Deen te fleepen na een ban Die plaatjen Daac top booj mocflcn /
300 berttouben top te brei op onggrluh/ en toaagben ’t/ om te

3ienoftep’et nfet obrrhonbrn > Dog topfireegen ebcntoel bp ongelufi
een |)o?t : en betotjl top ligtjeg Djrebcn / 300 boelben top be floot bp*
na niet/ en bagten Dat be hiel maat effent jeg gefiooten Dab- 3®p
raahten omtrent bjjftfg trreben brrbet / en beclbcn ong in Dat
top ’t bochje al te bubeu toaten : maat top blcben niet lang
In bie btoalinge s toont in een ogenblih sagen top ’t toatet niet
alleen in De boot, maat toirg 3dfg banD obet banD/ 300 Dat’cc
geroepen tofetD/ bat men toenben en bet toect naat lanb setten

De boot moefl. (©nbettuffeben liep ong fcDuptje al bolber en bolDer/ en
loopt vol w*- inpftobe na geen toet. <©e toinb Dreef ons? tegen toü en Danh al

r
berber nf; en top toaten ban fcljrih joobanfg bchlcmD getoorben/
Dat top niet toifien toat top bcebrn. 2fh boo? mijn Deel DaD geen
anbet gebagten of Ijet toag glaD met ouö geDaan. Gen iegclph han
ten naaflen-bp toel benhen Doe top in bit gebaar gcflrlb toaten. ©c
begeerte om nog toat te leben DceD eng teel icig boen / maat om
De toaatljept te 3eggen/ ollcg toag 3onbet belui. <55e een nam
3DU Ijorb/ om bet toatet upt De bp na bolgrloopcue fcDupt teljoa-
3en ; een anbet breö toebetom anbet bcugtcloog tocth / Dog olie
hermben en babcii3c alg mrnfcljfn Die bergaan. «Jen toag ’ct eben*
toel bie 3(g 300 geluhhig ban een riem bebienbe/ Dat bp ’t /scheepje
obet flag/ en onbet ’t fabeut ban be tornmolg toapenbe labbere
hoelte/ binnen ben tpö bon biet minuten ober be 5rlfbc bank been
ftreeg: maat omtrent Dertig trreben ban be bank af/ naat De bant
ban ’t Eyland toe/ raahte bet fchuptje reng hlapé in ben gronb.

zinkt in de» SnDicn ong 311IJC een b*»If quartiet mirg eet toag tocDttbarcn / top
grond. Dabben t’ ccncmaal toeg gctoecfi : Dog Dctoijl bfet niet boben De srg

boet toaterg/ en ong fcbipnict omgrflagen/ maar gesonhtn toag/
300 blecben top op tjet boorD tot aan Den miDDel toe in ’t toatet paan.
<© groot grluh onDer bit ongeluh ! bat be roes bic ong hrenhtc sulh
mie groote opening maaftte/ Dat top nanflonbg bet toatet 300 ober»

bloc»
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MnMn in he boot «men fpoelen : toant InDlcn fjet ongcbal 5*3 n‘£t

SSantS ra 300 baarblijftelgk üab gcopenbaart/ top sonben onjen

w» h*rhni«r / eti wefteclph om een ltigje geraaht fjebben. iBp

«
C0

h
C
„nh?rni(fchm bMl 000005*1 Op Oc (Wilt Üflll ’t fcIjCCp^bOOjO

KÏÏnftoctuamliaatiQe Ijet toalcr Wel/ *» WN cenljalfuuc
te hö«cn / nicttea i ^ ujct to[p£n \aat te boen- ffia Dat

Ef” .«^Santen 300 Ijler en baat ober IjaDDen loten gaan / namen

SESSKn befluut ban nog toot gebult tc offfa.cn/ en te

Sanfrn tot het toatec 500 laag geüollen 3oube 31311 / bat top nutbe

Siinpnöe en aan een gcbonDene koffers iiaat lanö ftonben hoornen.mSx^ to^rSagt / Hiaat niet jonöec gioote ongemahhen
'

7
, r men moeftal bcrfcljepDe tocljtcn uptfiaan; nu eeng tot Den

S^ tóe Doo ’t toatee/ om bat ïjet obetal niet eben Diep toag; ban
Ö 1

ïf v/„ X.mSi«S ;
ttoemmen / fïeepenbe bc koffers, bic met een

l
er
ïL JLÏS inlObdS toaren/ agtee na. €n bcrmltö ton

touto om 0115c
toaccn/ om onp öeg te beter In ’t toatec te

EïienWnMw raakten on5e boeten/ toegengDcfdjctp&cptban
ftoniKiirco^n/ 5 _ flenterö/ en aan ’t blocDcn; en bet geen 011=

ÖC
f^prrr’nnn aUimncscDccDe tooó / bat be ftcoom al geDurig ’t een

EL S El h?r meeac acbcelte ban onje beflc blcercn; enbe Dingen

b?c
S
’t JSaift tooegen /

Ö
cn Doo? De Zee niet tocggefpodD honben tooi»

K. - Sfen ton bupten fjet Scheepje In Ijet janb neer / om Dat &c

rf!L' tec ttib (maten 003e magt toap ban jc mee te fleepen / en tocl

‘ ? hErTS oï e Daag Daar aan/ te gdtjh met 0113e onna»

S* SR. m maakten ?
t een cn ’t anDec

mrt toutnèn aan De fcljecpc punten ban Di? rotpbafï. ©up geraak»

S,,nS / tot ontc gtootc bjaigOc cn D?ocf&ept / tocDerom aan lanD/

SÏÏeröeJ% «nfartc/ Dog gelukkige toij3egetoaac/ Dat&etgoeDc

t,'^?SSn'S“JlnS8?'up/ »'« b« tón» üan Om On,/

»KS. tat ”1®»™ lappen/ cn Ujaoten Ocjcluc .me

ome Omiiijegsiiiscn »pe öoaj ben/ öic on? jonbeeiinu in öim ö?oo

n»Trn inb uefchcenen / Dog nu Dooi Dat ongemaft 5»g teene-

ag“J"S mfaSïïZm/ e» HteHec banoen en tarten..,.. / 5I3

8Sn« ?n 00» ïan“ rtoownOe / ent ben. nirc* ontbjaU ban maat

I<?93 *

Hoe i.y hun-

ne gondelen

bergden.

Brengen de
boot aan

land.

De fterlcfte

onder hen
word van dat

tobben ziek.
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Zyn hooft
omfteekt en
hegint te

zweeren.

Doen hem
laten.

Werd yl-

hoofdig.

Hy (kift.

74. Nieuwe Reïstoöt
een totpnig rufï ; maat in een moment toferö 3ijn aangejigtjoo
rooD atë fcbcrla&en j sijn Dooft / MaagDe bp / toierD getoelDfg
;toaac/ en sgn ongefïcïtljept ban oogenbhh tot oogenbtih erger. 3©a
biagtfn bmi/ boctoel met gjoote moepte/ naat ;pu hut: en toet*

mit£ bp b?p batö ban nature tong / 300 ftielb bp ’t nog tori bpe of
biet Dagen DjagcnDe eet !)p bcDïeegeng toietö / maar epnöclijh moefi
Öp’er cbcntoel in. gijn poft ontffaf» en begon op 300WI p!aat5cn
te 5toe»en / Dat men naultjltg oopeningen genoeg Dop maftenom De
etter of te tappen. ®oen fpett betond/ Dat DeqiiaaDaarDigeKap-
teyn ong niet ban toat3aïbe/ of eenigekruyden booten baD ? maar
toanneer top ebentod begonDen te beDmbcn/ Dat alfcpon topDieta
gclrjbe Dingen grbabt baDDcn/ top Dog nictDfqiiaam3oubengrtorrfï
3tjn omje rrcljt te gr&mp&en j en aan De anDcre bant obettoecgenDe
Dat De Dagclpbfe pra&ijk Der Domoren en Apotekers in ’t gemeen
meet fcbaöe alg boojDeel aan Ijet menfrOelpbc grfïagt toebrengt /
300 (lelDcn top on? 3clben Ijeel gemabïp te b?ecDcn. IDo geraaft*
ten ebentoel met elfmnöcrm in gefebil/ of men den zieke zoude
doen laten , of nier. £>ommige riepen / Dat bn otiDer De banDcfc
D00D 3ouDe blijbcn/ inbien mm bem maarljet mfïifïe Djopjc bloeD af
tapte : anDete fcperutoDen nog toel eeng 500 batD / en 3epDen / Dat bp
Sceftcrlip binnen D?ic minuten Den geeff 5oube geben/ inbien mmïjetn
nfet DeeD laten : en Dat gefpjeft ging altemaal 300 ernjlfg in xm
toerli / Dat men ong toaarlrjft booj etbarene Doftoren 30UÖC aan-
ge5irn hebben/ inbien ’er ecriige ban DenabefïaanDetofenDcnronDom
baDDen geftaan. 30e tooopen rersen ebcntofl 300 boog niet Dat
top’et banb-gemeen Dooj toierDen. 3Bp toaren met ong 3Cbenen/m
ban Die 3eben toaren’er bier boo? ’t laten ; fnboegen top boo? De
getabbetbe Medicijn fche Faculteyt niet beboefben te berfcbtjnen
om De regte uptfpjaaft ober onse berfcbillen te balen / geltjfi De ge*
topöe Dienaren van Efculapius moeten Doen/ toanneerse in bunne
geDngteii en meuningen t’eenemaal tegen elftanDcren (IrtjOen. 3De
alDerlfoutfle Der vier voo'rftanders van ’t aderlaten, fleep De punt
ban 3ijn mtgje 30a feprp alg bp fionbc t en pjiftte op bcrfclituDe
plaatsen in ben arm ban Den fïrrbrnDm/ maar ’ttoag allcgtebcr*®c

(

&«o?tg nam banb ober banDtoc/ en fïoeg bern ennDclijftm t booft / 300 Dat Ijp eenige Dagen lang fjcel plboofDfg bfref leg.
gen. <On$e eenigfle toeblugt namen top tot Den gcoofrn toedicijn-
meefter ban ligljnam en stele/ grip bp ooft in Den berrinne alrnb
getoeefl toag- 3©P haöbm ebentoel nog bet gc uh ^nTrèn S>
6rr t.00! Jtt emtt n

m

jtjit Mm /
otty berfrbepDc blijbbare en 3fet flfgtelp fttnteRenrn ban renonceert
berouto / bepïige hoopt / en stjne reutoige 3a»göeut. ïnnbrip gaf
IJ? 5Ön 3fcle aan (000/ op Deu 8 Mey 1693 / na DatKie toeehcn
5‘tft/ cn Den ouDccöom ban negen-en-ttoimfg jarrn berept haDDe

‘Stlöu^
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mm flietf in iSAAC BQYER &et acötjc flcöcrtte bec Kooningen

èobat ebcntoel / toaatbe atejet./ ccnig sebenfitcfien ban beje

nieutoe IDcrcIb in uto sc&cusen wwent toojbe / 300 Icetf/ inbien

tjet u jjoeböunftt / bit bolgenbe Graffchnft.

A’ L’OMBRE de ces palmiers immortels.

Dans ie Sein fidele d’Une Terre vierge ,

Ont été pteujemem depojez.

les os •
‘

D ISAAC BOYER,
HONNETE ET FIDELE GASCON DESGENDU D’ADAM.

D’m Sang auffi Noble qu’aucun des Humains fes Freres
;

Qui mscomptent ,
dcoup ftsr, entYe leurt Ancetres ,

DES EVEQUES Ét DES MEUN IERS.

* * # Y

Si teut lts Hommes vivoient comme il a ve'cu‘.

La Danfe , la Dentelle
,

les Sergens ,
les Serrures ,

Les Canons, les Prifons ,
les Maltonen ^

les Monarques

Seroient des chofes inuiilei au Monde .

* * *

Plus Philófophe que les Philofophes ,
II étoit Sage.

,

Plus The'ologien que les Tbeologièns ,
11 etoit Chretsen.

Plhs dolle que let Dotteers ,
II connoifoii fon ignorance.

Plus indépendant que les SouveYains ,

lln’avoit ni Pejie de Flaneurs ,
ni Tvrejfe d’Ambiüon.

Et

Plus ricbe que les Potentats, il ne lui manquoit Yien

Quune FEMME.
# * *

Dans le temps d’exe'crable mémire

Qui fait fre'mir ma plume d'horreur ,

11 fut Contraim



7* Nieuwe Rey stogt
D’ABANDONNER SA CHERE PATRIE,

ET TOUT AVEC ELLE

;

Tour

Se dérober aux

MINISTftESFURIEUX DE LA GRANDE TRIBUDATION,

ll traverfa ,
en fujant }

les Monts O" les Mers ;

Etvenam echouër dans cette Ijle,

11 j trouva le vrat Port de Saint.

* * * \ f ,. r
'

Lui, & fept Compagnons de rn'ëme Fortune

,

En ont été deux Ans entiers

PEUPLE ET DOM INATEURS.
II auroit plus lonytemps jout

Des Delices de ce Nouveau Monde ,

Si le ficret dc[ir de firt ceeur

Four

LE SEXE TROP AIMABLE,
Ne Peut pas engagé dans unè entreprife

Qui lui caufa la Mort.

* * *

11 lutta vaillamment avec cette terrible Ennemie,

Et fut Fïftorieux
;

Luis au’en même temps qu’il ceda la terre d la Terre ,

Et qu’il procura Phonneur d P Ijle RODRIGUE
De

Pouvoir rendre au Seigneur m Re([ufcité bienheureux;

SON AME
Alla glorieufement triompber

,

Dans

LE PALAIS DE L’IMMORTA LITE'.
* # *

Ses
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Ses Jours courts Cr mauvais

ti'ont été,
tont au plus, que

DIX MILLE SIX CENS.
Et . .

Celui de fon dernier adieu au Monde,

Fut le huitieme du mots de Mat l’An de notre Redemption

,

* * * M. DC. XCIII. * * *

Qui que tu (bis
,

pafïant
,
qui liras eed

,

Souvien toi quc

TU MOURRAS BIENTOT.
E T

Profite du Temps.

A. * G.

•t ïDclh top op öcje toijjc in ’t .Deftbuptë öeböen obccgejet

:

ONDER DE SCHADUWE
VAN. DEZE ONSTERFFELYKE PALMBOMEN,
In dsn fchoot van eene getrouwe en maagdelyke aarde,

zyn godvrugtiglyk neergeleyd

DE BEENDEREN VAN

ISAAK BOYER,
EERLYK EN OPRECHT JONGELING

AFKOMSTIG VAN ADAM,
Alzoowel uytadelyk bloed als iemand

der menfchen kinderen zyne broederen ,

Die alle klaar konnen uytreekenen , onder hunne voor-

vaderen gebade te hebben

BISSCHOPPEN en MEULENAARS.
* # *

Indien alle menfchen leefden als hy geleefd heeft;

Het danfen, de kanten , ftadsdienaars, floten.

Ka-



NïEfff E Reïstogi
Kanon, Gevangenhuyzen, Pachters, Monarchen,

zouden onnut in de wereld zyn.

# *= # / 1 ci
Als Filofoof boven de Filofofen , was hy wys.

Als Theologant boven de Theologanten , was hy een Chriften.
Geleerder dan de Geleerden

, wift hy zyn onkunde.
Onafhankelyker dan de Souverainen

,

Had hy nog peftige pluymftrykers, nog ftaatzugt;

En
Ryker dan de Mogentheden, ontbrak hem niet* dan

EEN VROUW. i

* * *
In de tyden

, gruwelyk om te gedenken

,

en die myn penne dopr afgryzen doen beven,
wierd hy gedwongen

ZYN VADERLAND TE VERLATEN ,

EN ALLES MET HET ZELVE,
om t’ontvlugten

De woedende Dienaren der groote verdrukkinge.
Hy ftreefde, al vlugtende, over bergen en Zeen,

en op dit Eyland ftrandende.
Vond hy aldaar de regte Haven der Saligheyt,

*** •
! •

'
' - ;

Hy, en nog zeven gezellen van het zelfde noodlot,
hebben aldaar twee jaren lang geweeft

het gemeene volk, en de HEERSCHERS.
Hy zoude de vermakelykhedeir dezer nieuwe wtfrefd

veel langer hebben konnen genieten,
indien de inwendige begeerte zj/nes herten

Tot de

allerbeminnelykste sexe
Hem niet had vervoerd tot een onderneeminge

die hem de dood veroorzaakte.

* * *

Hy worftelde manmoedig met dezen verfchriklyken Vyand
en wierd overwinnaar,

omdat terzelvertyd als hy de aarde voor de Aarde afilönd,

en voor het Eyland RODRIGUE de eere behaalde

Van
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Van

Een zalige onftandinge aan den Heere te konnen uytleveren,

ZYNE ZIELE
Overheerlyk ging triomfeeren

ln Het

PALEYS DER ONSTERFLYKHEYT.
* * *

Zyne dagen, die kort en boos waren,

hebben ten hoogften niet langer geduurc dan

TIENDUYZENT ZESHONDERT.
En

Die van zyn laatfte vaarwel aan de wereld

Was den 8 van Mey , in ’t jaar onzer verloffinge

M. DC. XCIII.
* * *

WIE GY ZYT, VOORBYGAANDE, EN DIT LEEST,

Gedenkt

,

GY ZULT HAAST STERVEN,
En

Gebruykt den ryd wel.

A. *

39e toutoe bic top ober &ct miffen ban 500 een toaatben ennoob*

«aSnfien btienb tjabben/ en baarenboben be quabe uptjlag ban

onte eecfle onbctneemlnge / beletten ebcntoel niet bot menbegebag*

ten nog al lict fpeelen om ban bat Eyland af te [tomen. ©n5ejon=

ae Sn Ijabben / gclpb Horatius 3cgt; Een hart als een eyke en

als metaal , en wilden haar leven gewillig wagen in het ^lerwrakfte

vaartuyg onder de Schepen , tccgcnbe 01300 ligtbaatbighj& be tooe*

öenbe toinben. £p bleben ban bahftemg ontrent bun «ffJjgg;
neemen ; en 3epben/ bat 5e upt bat gcbcurbe ongemaft iet|

neUerb / en ln tjet tochoomenöe toat beter 5°uben oppaltcn. ~P

aaben boo? / be boot in ftet kalefaten met eene toat beter te sullen boo?*K?Wc 3e obetal bakens jQUben gaan 5ctten om ö^ te bet c

nan be bjoogten# berjehetb te jijns en bat 3c bet trchfteir 3°»öcn alg

het water op 3ijn boosf* *bag / om Bet flooten op De banken niet

onbethebig te 3911 / inbien &ft mogt gebeuren bat men ban be toeg/

tuflehen bic bakens beur/ jupfl geen bolftoomen ineefler hon toojben.

obecigc ban mijne bogen op i\Wl\ een Eyland boo? te bjengnv

IÜ9J.

De jongelie-

den willen

een tweede
tocht wagen,
en wat om-
zigligerzy»;

en waarzulx
in bellaan

zou.
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8o Nieuwe Reystogt.;
bocïDe ift tod öat mp al3oo toepnig beftaagDe a!#fjenficDen: maat ift

fion niet sien Dat julft een ellrnDigen Gondel gelijft ton tocgetaftelD

ftaDDen / in fïaat toa# om on# 500 een enDetoceg# ober Die gcoote pla#

onzen An- ÖefH tc D«wn / te meet / Dctotjl inp ontbloot toarrn ban Dc nooöige toes

teur ziet rnfiingr» : en Dat i# De reeDcn/ toaarom ift mp ooft tegen De cerfie
zwjrigheyt onDcrneeming altoo# anngehant fteb. ©ermit# tb cbeiitoel 3ag Dat
tegemoet,

^oiftacODen in Ijunboopicrmen ban te bcctteftften / 300 fmeefttefft

met De 3octfïe en aatigfnaamfïe tooojDje# Die ift gdeerö fjaö , Dat
3e Dog toilöcn bcDcnften mat boo$ cene onDerncminge 311 bn Dtt ftanD
gingen batten / en alle# tod obcctocgcn. ©m (jen cbcnfflel niet bot
en met Den ccrfïrn opflag booj ’t Ijooft te fïootcn t 300 pjee# ift in

fommfgeop3igtcn &un onbrrfcffjoftftcn moeb/ en gaf tjen ontrent De
boojpaamfle rerörnrn Die 3p bptyogtrn/ geltjït: Dog in ’t bp5onDec
Djufttc ift (icn op ’t gemocD/ geöagtig te toillen 3ijn/ Dat 3ÜIh een

En houd hen 5aaft ban De grootfle oangdegemljept toa# / en Dat ’ec 3iel en lig?
eenige pan- brpöe aan fjing ; ©at fjet mi ttoreDc Mi rakel souDesgn / inDien
ten voor.

an£)crmajJ ( gfm fcöipB;euft IceDcn ; en Dat men Dan/ af# upt
toanfjoop De fcIjnlD 30U leggen op De fdjouDeren Der geenec Die God
Öebben tniHén ücr3Ócften. gjft boegOe Daac nog bp/ Dat De onDer*
bfnDinge on# totj3et IjaD brljooren te maften Dan top te booten toa>

ren getocefi ; ©at fjer reeD# ’t lebeii af gefiofi öaD aan eene om
3ct metgezellen/ en top Dnc bjoebig gebal befjoojDen aan te merften
ai# een toaarfeboutoinge ban Den ‘JlilmogenDen/ en eene bcftciiDma»
ftinge ban Den toülc <0oD# / ban toien top / met baflen en obccges
binge ban on# 3dben / biccfgïtjft fjaÖDrn begeert / Dat [jet fjrm Dog
befjagen mogte/ on# beftcnO te maften toat top Doen moeffrti. gift

ging af bcrDcr en3epDe; ©rtoijl men on# bfloofö |jaD na bedoop ban
ttoce bolle foren bp te sullen ftoomen / en ooft niet eer / Dar fjec Dan nfet

meer al# bülpft ton# Dfen gefldDrn tpD rpftclpft npttrtoagten ; ©at
Üet onDctflonD miflc&ien al op toeg toa#/ cn mogeftjh fionD aan
tc fanDrn tertoijl top ban De baren gcfolD/ of ban De Zeemonfters

Hy wil nog al# reu banftetje Ingefloftt toieröen. <tcn cpnDdijft/ Dat top/ spnOe
wat vertoe- op ren goeDe plaat#/ te gemaftltjftcc Dien trjö met fijDsaamljcpt hom
k" nadere

1,00 QftDafltcii/ en onbcctnfïcfjcn mlbDdcn in ’t toet ft (feilen / Daar
middelen in tot nog toe iiiemanD op geDagt IjaD; namcntlpft/ Dat men gcoote
’t werk, en bieren 3onDe bonnen ontflceften op Dc3ecn geene boogtenten bjanoenDe
welke die bakens ijangcn ronDom ftet Eyftmd , om Daar Dooj beboojbp-barcm
*yn

' De £>cf)eepcn t’on3er fiulpe te noDfgen. Ifct Caroeri ban Den Lata-
nier, en 't bet ban De Schilpadden 3oubcn ftet uptbocrcn ban Dier»

gelijften toccft stee ligt gemaafit öebben ; ooft fjabDrn top nog linnen
genoeg om’cr een foojt ban Lantarens af te maften en Dc ligten in

te ftangen / inDini ’t nooDsafieltjft toarc getoeefï.

3jft ÖaD nog fjonDertanOere Dingen bonnen bpbjengrn / InDien ift tc

Doen fjaD geöaD met ItmDen ban jaren/ en Die DepDdöeDenöcc i©c-

rdD
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SjJJ SseTSrtTS”!5! jiSmclSaloShïttöInMnf

ssy-ars»'Jssss^^ jsssjissss
S«Co» !lS onta b« lob bit tlccannpi «aat a« wn lonjW

heblben w bingen geen bat op tjet gemoet.

niaMirê ontcoccb obec bat 5cggcn> Dog een upt öet g 5
‘J
4 ? woorden
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toocgli / Dat Dec bjoutoen fcöoonfjrpt niet langer DmitDe afêeen btoe*
me öeg belD£; ©at De joctigfjeöen / toaac mccbe men 5(3 bfeéaam
gaanöe fïccelt/ onbcfïenDig jijn; ja bat onDec be gcttouDcn" altnD
fïanö 5aï (jauöen i)ct fp^ee&toOOjD/ voor eenen vroKjken avond, zoo
“«enigen droevigen dag, ©at in toecrtoil ban al be boonomcn
Die ec gcbjupftt tooien / men jig cbcntoel nog al gcpaatb siet met
ren Harpy 3 of met een trontoloojcj enDatDetooeDenöeja!oersheyr,
en al De onbeplcn bie’ec inecDe berscïD gaan/ meenfgtnaal baatoöi»
fp?onft pebben upt De allerbeagrtgfïe liefDe. ©c kyfachrige vrou-
wen , die , boïgen^ b^t 3eggen ban ^talomon / erger zyn dan een ge-
ftadige druypinge , toierDen ooft niet becgeeteu en nog minDet be be*
rugte plaat5en npt pet xxv. en xur. Kapittel ban Jefus Svrach
altoanc gejepD tóojD; ALLE boosheytiskleyn, enalleboos-
heyt is te verdragen

, behalven de boosbeyt eens wijfs. DE boos-
heyt eenes mans is beter dan een goeddadige vrouwe,- of/ als de
goeddadigheyt eener vrouwe

, geljjb (jet fommfgen hertalen. ga
boben bat aile^ tniecö nog In obettoeginge genoomen engejegt ; fn«
Dien De eemgbept gcoot toa£ getueefï tuffeben tbiee gctroubeii / ‘t
toelfi biel geen ongeljaojüe ja&e 1$/ 300 moefï be fmette ban een 01^
bermtjDelyft febepben Deg te bfttecDet ballen.
©flpb bfe Jloffe ban een topDe untgefïcefitbem fg / 300 nuamen ’ec

nog al betfebepbe anbece aanmethingen tegen be bioutoeliihe Scre
op De baan 5 maat iit jaï De ooten ban Die Juffers, mei&e anDeró
op mijn verbaal nog al eeng bate feboone oogen 3ouDen toillen flaan/
biet ter plaatje baat niet mee betmoepen.
©e jongde ban allen jepDe met een 3eebfgen niet-te-mfn aange.

naam gelaat op Dat allc£j gft geloof niet Dat icmanD ban ’t ge3cf*
febap tegcnbJoo^Dig beel om ttontoen of anbece tuelluflfgbcDrn Denftt •

maat bet balt ebcnmel barD 3ig upt nooD boo? altoog ban bet bioui
toelijft gejcifcbap betfïecben te 5ien ; te meet / Detonl ©ob bet ban
Den beginne anDerg gefebibt beeft. ©n ’t qtiaaD Dat baat eden ban
baat ge3rgt $ / bomt mp in ’t algemeen secc oncecbtmatig booi

;

ja mat mp belangt / 3p Haan bp mp te boeb ald De aangennamffe
Ddft ban De 3©eceID.

'

Her ftaat aan u Lezer , het vervolg van dit gefprek met u vin-
ger, of met de oogen te lezen. Toen deze ftoffe eens op de baan
was geweeft, hadden onze jonge Luyden , die het aan geen ver-

-- ftand ontbrak, (omtijds al raare invallen, die ik om derzelver
aardigheyt , en om dat ik meen diergelijke ftoffe zelden ongenaam te
zyn, hier ter neer zal zetten.

verdediging ©it ig nfet genoeg/ Öerljaalöe met een betljeben toon De geene Die
<i« vrouwen, ög Evaas doo? De Aciams op Dit nieubie Eden begeert baDDe / De

1 - Yrout-

Aardig int-

woort daar

cp.
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vrouties xnn niet alleen be aangenaatnfle ban be JDecclb / biaac —
«Ifó liet befte gebatte. (HP besat ren blugge occfl / en upt Dien

lioafbe toaten Se untDjuWtlngcn boojgaand üjy crnflig.) £)et lp

«n frbanbé boo? be mans, becüolgbc lip/ op We topje ban be

vrouwen tc fielten, gelp fommige geüaaii[hebben i en btc fotte

fclielbtoooiben 3tjn üooj tnp onbetbjagclgft. mjn a quabc vrouwen

Lr nctal ban be onbeugenbe mans ip nog beel gcooter. ©inb

mm oïïiupfle vrousperfoonen, het lioint 3ceftcrlgli nctgend anbecd

£ baan/ ban ban ’t berljitte najagen en Öunltccen ïJn mani,e.

den bat 5e beclepb jgn getoojben. <Cn een iegelgft bic baat 5cgt of

benllt ; Dat de boosheeden der mannen beter zijn dan de goede wer-

ken der vrouwen, fpjeebt 500 fcbanbcleud/ bat Ijet niet toaacbig

ld beanttoooib te toojben. dMcmant ban ontbennen bat et kijfach-

tige vrouwen 3ijn/
ergee ban een geftad.ge druyp.ngc; maat: toot

boojbecl tal men baac boe? be mans uyt balen* €n tuatgebolgjal

men baat tipt tteWien tegen be beeftanbige en beugOjame vrouwen

hip ban ben zelfben Salomon aljoo genoemb tooien* ®egcn bic

v" 0ïw°n, tM.Hc/ BHUIl 6p OP «n anbctc plaats ml
bet geluk. , be vreugde , en be krooneban bate mans jgn/ ren gave

Gods cn een gefchenk van den Hemel? ®egen bie uptnccmenbe

vrouwen, toeïfic Paulus jegt te jijn ; De eere van den man , en toaac

ban be eetfte lp geboeeft ten meejlecfluft / en bc ficoone bec febtp*

plwaL t an* oncnliactia uptteggen / bat ben gcooten Jföerftec bec p*™0/?-

3Dcctlb jecltetlijfi gebollt cn baftgefielb beeft / batbenaiioomelingtn'^^.

?rnn Adam een hulpe jouben bcbben/ oüecernhomcnbe metbe geene/ wenW0Id

Sc bp expres üoo2 ben eecften Vader manhte. ©e joobanige nu/ bewc«n.

Sc/ bo&enl 't jeggen ban Paulus, bcgabcbecontboublngcbcbben/

L Dooi een bec “al in be nattme / of Ijft 3P öatje gefpjooten jgn

bat ben tot Monfters, bBti*/ tot dieren

oemaabt beeft/ toellie gatifcbclftb fttgben met be ordre der Nature

:

bcle «t enfeben / jeg ft/ 3gn ban een bpjonbet gcflagte / en 500

bicemb / batbe Wetten jelfê booj Ijm niet gcniaa&t jgn. WAST
en^Srmeenigvuldigt. HET is niet goed dat den menfche alleen

ly : DE man zal Vader en Moeder verlaten , en zijn wijfaanhar,

«en- met! bat 3rtn Orakels bie met ben aanbang ban be pecelb

utatncfmoolten 5iin ©at 5gn De cccfte en onbecanbcclgbe Wetten

,

SÏÏn marmer en mTtaalgegtabecrb / en in alle toelgecegelbe Re-

publike n met goubcnc lettecen aan De nalioomclingcnbcboo^

StoViagS^ om m 59° rpgr.n

meeninge en goebbunhen te gcDingen. ©c eetfte Eva id niet gefelja- wurtoeE«

nm aeboeefl L ma et te biljüm / maat om een Moeder te wor- geiden ».

SSf£m een*bTgirf te maften tot b^bebolften bec Bnxlb.^e
.
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Evaas m« ban be bolgenbe ecutorn ?tjn / 300 alg 3e 30n/ ong tot
flCCI! anDcr Cpilbe gegebrn/ öan om het werk derfcheppinge te ver-
eeuwigen. iBojbm’ct menfeben gebonben bit/ gelijftljetongcbicca
te/ upt (lof en brrrottinge boo?tftoomen / laat bat foo?c ban men*
fc!)en een afge5ouberbe benbe maften/ ’t3n 01500/ ban honnn^e
na bun toelgeballcn in ben (lijft en bjeft toehtcleu baat 3e eecfïtipt*

gefpjooten 3gn: maar op bic toi)3c maaftt bet Edele geflagt van
Adam ?fg niet ouflcrflrlijft. «De man alleen/ en De vrouw alleen/

3Ön (om cpgciulyft te fpieeftcn) iebec booj baar boofc niet anDecg
Dan een gebfelrc ban baat rpgen 3e(ben : en Die ttoec beiften maften
te samen een gcljeel tipt. ^oe oneecbtbeerbignii / en torccb 3oube ’t

3ijn/ bec5e ttoec onboimaaftte beelen/ bie ban nature sof ften te bèta
ernigcn / en Door bc iCeutoige 3Byg5rpt tot bebeececniginggeojbf*
nfcrb 3ijn/ onbec een fïeche begeerte en gebuefg repftljalsen / ban
een gcfcljfpbm te Ijoubcn. Haat ong ban ' mijn luaorDe metgc3cl*
ïeti / baftebjft bier upt beflnpten/ bat be vrouwen gesamcntlyft bet
feboonfte/ b« bemimirlyftfte/ en bet noob5nfteli)fi/ïe gebeelte banbe
3Bercïb uptmaaften ; en Dat top in baar te beminnen/ en ban baar
bemint te toojben ; alg uieeDc in Ijft 3ien ban Der 5flbrt byicljten /
en bc belooningen bie 3p ong torgeng b’oiibrtlingc liefbe fcljenften/
een onttptfpjreftelgh genoegen bebooren te binben. jlBen gebe
aan be 3octe berccnigingc ban ttoee herten 500 bede batelyfte namen
aig men tofi / ban eeng het jok , of ooft toel de boeyen , ton toeten
bat f)« noopt brrbjietig balt te bcsfrtcu ’t geene men gaarne fjeeft /
en bat bet geen pgnelpfte (labernp fg een tyb lang 5gn fefjat tebe*
toaren. ^iec beeft 0113e bjoebige en onboimaaftte Societeyt nog
toeblugt / nog peuzel. JBp jullen flcrben/ en ong Eylandje 3a!
tooeft bltjben. <©e allerlaat(lc 5a! nfemanb Ijebben in 5tjn uptcrfïc
bie bem een Oanb repftt/ nog bcrtcoofï; en 590 romp 3a! geen arts

bcc graf hebben / ban ben bupft ban bie affcbumeltjfieRotten , toel*

fte ong bp na al lebenbig febynrn te toillen opb?eeten. «Cru b?op
toaterg 3oube Ijem mffTcbfen op bet nare sieftbeb een torpnlg bec*
quiftftinge bp3ctten / maar te 5toaft getoojbeu 3ijnbe om Ijet te gaan
3oeften / 3a! bP 3 'ff booj een onlegbaren b?anb alfengghengsienber»
gaan/ en alle 5tjne benautbfben 3ullen onDjageijjft jijn. Haren top
ban 0113e beboubcniflTe 3oeftcn/ en een bcel beetec Genootfchap opa
rigten. Sgn’er Filofofen onbec ong/ 3epöen3e/ bicbunnevryheyt
beminnen/ ’t3P 01300/ laten sp be3elbe genieten

; bet Eyland ig tot

Dun bienfl / 3P bonnen in Dese boffeben blijben; en fft geloof ooft
niet bat ooit Nimfje (jen in be becmaftclijftbeben ban bun in=
toenbig en befrboutocnb lebcn 3al hoornen fiooren- Haten top
been gaan / en ong begeben onber ’t aangename jok

, (Dctoijl bet
bog een jok ig) en ong toerpen inöe boenen bec grcncc / toelfterg obers
toimienbe oanloftftelgftöcöen/ in mijn 3(11/ b?p boogec te febatten

3Dn
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*tjn Dan t>e 3oete olie Der Schildpadden. Ifêaac top tocrquifïen on= i693 -

«ntiiö; allang genoeg geplat ; boïgt mp naa / mijne bjfenDen / en
" 1

Iaat onó lietoev Denhcn aan ’t gcene men moet Doen om toeDec te

bertrehhen. , ........
«0m De toaarbept te peggen/ ?p rejen altemaal Deel fcbiclphop;

en cbcn alg of Ijet gefctjU Doo? ren Orakel bcjllft toag / 500 poojöe

men ban Doe af geen anDece taal/ Dan ban bft lappen Der boot, «1

liet nereeomahcn ban De bcrDere nooDtocnDlgljeDen Die men bp 3(311

bertecb nooDtg mogt fjebben. 0P& DeeD nog melecnigenicutocboo?»

flagen/ om tgD te toinnen/ maar mm {joojöenampnlet; en Daar

mlrcD bcflootcn Dat men op Den Dag ban De cecfi aanltoomcnOe boüe

flaaan 313 toeDcrom t’ frbeep jonDe brgeben.

3È>etogl mp niet brei ergert honDe oberftomen Dan alleen te moe=

ten leben en te flerbeu op een Eyland
, 300 bonö ff* gocD/ sonber De

3aaft beel te obcctorgen/ met tjen te bectcerthcn. <E>en balïgrfWDcn

Dan nclioonien 3tjnDe/ namen top ong laatffe affcljrpDbanDataam

acnamc Eyland, maac’tgecn öct ergfie ban allen toag/ooh ban on»

3e opccgte en aDclijlte trjtelg ban VRYE MANNEN, om öaafl De

fpeelpop en p?oop te too?Den ban een boogaatöig Tyran.

«Sb tieb boo?De'5cn gesegt Dat top een ftlepn gedenkteeken bp ong

ectftc bertreh In een vies IjaDDen obergelaten / om Oe geenen / Die naDer*

hanö op t)tt Eyland mogtenftoomen/ noopeng ong toeeüecbarcn ee*

nlge hcimijTe te geben : maar Detotjl fjet 5eec ftojt toag / en niet Dan

ecnlge algemeene Dingen beljelgDe/ ficceg ih luff / om ’ci boo? mijn

ttoeeDe bertreh nog ietg bp te boegen Dat toat naDer quant ; ban

toelft fslepu gefdjjift lh geen 3toarigbept gemaaht Ijeb De Copy biec

in te taffen j om Dat De Lezer, bcbinDcnbe Dat DeD?aaDDcr Hiftorie

Die bp 5ocht bier Doo? alg afgefnecDen too?D / 3cer gemahlp b<*

biaaDje han omflaan/ gelrjft tl» &lec boben nog ccnfS beb gerecom-

mandeerd.

Zy willen

cyndclijk de
boot lippen,

en «mek-
ken.

Onzen
Schrijver gaat

mee, en
neemt af-

fcheyd van
het Eyland.

GOEDGUNSTIGE WAAGHALS,
Lees, zoo gy wilt, dit gebrooken en gering Gedenkfchrift.

Fran§ois Leguat,

Die tegenwoordig deze regelen met zyn eygen hand afmaalt , is

gebooren en eerlyk opgevoed, in de brave dog kleyne Provintie

van Brefle, dewelke onze voorouders over tweeduyzent jaren

noemden het Land der SeluJIven.

Het is een vrugtbare landftreeke, door de Rhone en de Saone tot

een half Eyland gemaakt, en word door de Vader der Nature

met een gunftig oog begluurd.

% 3
Daar
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Daar leefde ik eenvoudig in voorfpoed en vreede, zoo lang, tot

dat’er een zwerm van verflindende dieren, die als vlammende
nytbraakzels van den verfchrikkelyken berg Vefuvius uyt den
afgrond opborften, op myne wooninge quam aanvallen en wree-
delyk verwoeden.

Strax daar na wierd ik, beneffens verfcheyde anderen van myne
lotgenootcn, in een onweer eensklaps opgebeurd, en overge-
bragt in de van den Hemel gezegende Republyk , die zig over
den ganfchen aardboodem roemrugtig gemaakt heeft onder den
naatn van

HOLLAND.
Naulyx begon ik uyt die verbaadheyt waar in ik was, en die my

als uyt een droom fcheen voort te koomen, een weynïg op myn
del te raken , ofeendemme riep my van onderen uyt een Schip
dat zeylree lag.

ik ging’er na toe ; en na een lange en gevaarlyke Scheepstogt

,

wierd ik op dit Eyland neergezet met myne gebroeders
, wel-

kers namen u niet onbekend zyn, en waar vandeeene onlangs
vertrokken is naar zyn regte vaderland.

Wy hebben op deze aangename verblyfplaats twee volkoome jaa-

ren doorgebragt, die my als een kleynegoude eeuw geweeft zyn;
aan my zeg, die in de jaren der beftcndigheyt zynde, niets be-
geerde dan ’t gecne maar noodzakelyk was.

Maar myne metgezellen, die eerft quamen kyken inde wereld,
niet kennende derzelver nietigheyt , riepen datze vrouwen wil-

den hebben.
Vrouwen , zeydenze, de eenigfte vreugde des mans , en bet Proeffiuk

van den Schepper .

Het vuur harer inbeeldinge begint te ontvonken , en zy begeeren
vrouwen.

Zy hebben zig een flegte vliegende brug gemaakt, om hun voor-
naamfte goed te gaan zoeken.

Nu moet ik alleen blyven, of lyderi dat de woedende wateren my
van myn ruft beroven, en wegvoeren in ’t midden van duyzen-
derley gevaren.

Beklaag myn lot, dat bid ik u, waarde vertrouweling vap myne
wiflelvalligheden ! En u genake nooit ander quaad, dan ’t geen
ik u zoek aan te doen.

Eynde/yk dan ,

Ik heb dit gedenkfchrift niet konnen overlaten in een taaie die al-

gemeener en in meerder aanzien is dan die van het glorieufe en

gevreefde Vrankryk, myn dierbare en bedroefde Vaderland.

Gedaan in bet Paleys der agt Koningen van Rodrigue demi Mey
169?

,
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1693 , in ’t vierde jaar der Regeeringe van de voyflte en mag-

tigfle Mogentbeden WILLEM cn MARIA, befchermcrs des ge-

looft, en herjlelders van die Godsdienfl en vrybeyt
, welke men

in Europa ziet J'cbudden en beven.

E N G Y
KLEYN DOCH BEMINNELYK EYLANDJE.
’T welk ik befaamd maken zal onder de Eylanden van ’tOoIlen,

indien myn magt metmynwil overeen 11<fmc ,
myn mond zal uyt

een overvloed des herten tot u zeggen, dat myn ziele ontroerd is

van een droevig leedwezen , wanneer ik my gereed zie te moe-

ten verlaten nw aangename lugt, goede Palmtpyn, en uytnee-

tnende Meloenen-, uwe Solitaires en Zee-koeyen ; uwe altyd groe-

nende Rijten-, den ftroom van uwe zuyvere Beekjes-, uwevrugt-

bare en coelagchende Zonne j en alle uwe volmaakte en zeldza-

me vermakelykheeden.

Wat zal ik zeggen van den koftelyken fchat uwer Vryheyt? Gy
zult niet meer Qnvrugtbare genoemd worden, dewyl gy ons ry-

kelyk hebt gefpyfd met de uytgezogtfte lekkernyeu, en om dat

ten laatfte dage eenen nieuwen Ifaac , die bederfelyk in uwen

grond gczaayd is, onfterfelyk en in eere daar wederom zal uyt

cebooren worden.

O EYLAND ! ZEER BEGEERLYK ONDER DE DOCHTE-
REN VAN DEN OCEAAN !

Wat konnen’erheerlykeen loffelyke dingen van uw gezegt worden!

Laat een veel wyzeren gelukkiger volk dan wy t’eenigen dage met

vreugde uwe vrugtbare aarde bebouwen, en onverhinderd ge-

nieten alle uwe natuurlyke rykdommen. Laat dat volk verme-

nigvuldigen -, laat het geruft ,
enzonderontruft te worden, voor-

fpoedig zyn. . _ ,
Geen Nazaat in de regering noeme zig ooit Erfgenaam uwer m-

woonderen ; of worde ooit vyaod en verwoefter van dezelve.

Geen Koning, of Onderkooning zuyge ooit uw bloed, of knagc

aan uwe beenderen.
.

De Heere beware u voor allen onregtveerdigen Richter; voor allen

gewaanden Handhaver der geregtigheyt , die de voorzitnnge

heeft in bet geftoelte der twcedragt, des roofs, ende der onge-

regtigheyt.

Hy behoede u voor den hoogmoed der Grooten, en de geldzugt

der Ryken.

De Hemel befchutte u voor altoos tegen het verderftelyk gebroed-

zel van alle gedierte, ’t welk zonder wysheyt, zonder herte,

en zonder eere, zig zoekt te verhellen op den fcboonen naam

wan Adel. Dat
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Dat nooit weeklage eener verdrukte arme binnen uwe ftranden ge-hoord worde.* 6

Ondeugend Ketter, gemaakte Regtzinnige, nog fchelmze Geor-
dende, ontrufte nooit uwen vreede.

Uwen heyligen Godsdienft hange nooit af van het zwaard nar
de gewoonte. 5

Dat koopers nog verkoopers van het Heylige nooit voet op uwen
grond zetten. r

Opgeblazen jongeling nog onbequaam verkondiger laate nooit zy-
ne rampzalige Rede feoeringen , nog AntichriftifchehcekeHneen
onder den naam van Predikatiën by u doen wedergalmen

Onbequaam Uytfchryver, nog ftoute Papegay hebbe nooit de vrv-heyt van uw volk te onderwyzen. *

Dat uwe geheyligde Heyligdommen (de Paleyzen der Heyligheyt
des grooten Gods) nooit erbermelyk worden verandert inSchou-
burgen , Handelplaatzen, en kuylen der Moordenaren.

Woordenilryd, verdeeltheyt, haat, nog toorn, groeiie nooit onde-uwe kinderen.
Dat nooit onwectende en bygelovige yveraar de Goddelyke wet-

ten bederve nog onteere door kinderlyke fabelen.
Een buytenfpoorïg Devotaris ftelle nooit de Godvrugtigheytbelag-
chelyk ten toon; nog make de heylige waarheeden verdagt ver-
foeilyk, en befpottelyk by de geene die geen kennifie, noe de
jaren des onderfcheyrs hebben. 6

Tot aan het eynde der eeuwen beware de Hemel u voor allen Laat-
dunkenden aardworm

, die zigtrotzelyk beroemt de verborgent-
heden te konnen uytleggen , en het Gelove en den Dienft zoektop te fchikken naar zyn zotte en ingebeelde wysheyt.

Uwe welgeregelde Repüblyk geve nooit vryheyt aan eênigen Aftro-
logift, nog aan eenigen onderwvzer van Homerus Schriften
nog aan eenigen llaaf van verroefte Ottho’s, nog aan eenigen
zoeker van den Filofoofzen fteen, nog aan een altyd rymend
Poeet: En niemand zy ooit zoo dwaas, dat hy glorie meenete
behalen uyt de ydele wetenfehappen

, of diergelyke zaken diehy verkregen heeft, en die de verltandigen niet kennen dan met
veragtinge.

Da.t gy voor eeuwig mooge bewaart blyven voor de arme en bedroef,
de feóte der Oudheytbeminnaars, zynde een gellagte der Apen
of der Papegayen , en met der reedelyke fchepzelen.

Dat geen zinneloos Pedant den korten tyd zyns levens (die tot de
voornaamfte pligten behooren belleed te worden) ooit te werk
legge aan de dingen die ’t herte geen genoegen konnen geven,
en maar door een clendige gewoonte, gegrond op ’s volx voor-
oordeel, een naam verkreegen hebben.

Dat
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Dat nooit Echo der meenigte by u anders dan een Echo gehoord 1<s9i°

Geene^eerlyke Dief en Moordenaar maake ooyt zyn werk om op

een beleefde wyze agter u geld te koomen ; verkortende van

langzamer hand 'de dagen uwer inwoonderen , na dat ze alvoo-

rens in ’t ziekbed een wyl gemarteld zyn.
. .

Dat nooyt Lanterfant of onnutte praatvaar de eerlyke bezigneden

van uwe borgerye ftooren.

Laten Dragonders, Hoogheden, Moniken , Louvres, Kotten ,

Reprefailjes, Complimenten, Slaverny., ongemaklyke Modes,

hairpoeyer nog buskruyd onder uwe vreedzame, en gelukkige

zamenwooninge onbekende dingen zyn.

Zyt voor altoos bevryd van bedrog, ftaatzugt, gierigheyt,ncran-

ny , en allerley boosheyt.
.

Laat de waarheyt, dewysheyt, de getrouwigheyt , deeenvoudig-

hevt de geregtighcyt , de veyhgheyt , de overvloed , het geluk

,

de vreede , en de blydfcbap, elk om ftryd, uwaardfch Paradys

maaken als een afdrukzel van het

PARADYS DAT DE ENGELEN BEWONEN.

Eoo a!£ (ft met Ijct fcïjjyücn banDeje ?f0mtocnfcljingm aanmön

Kebe Eylandje geDaan ftaD/ quam mp inDen 5(n/ m nog iets in

van der Wandalen Oorlog ,
DoojProcopius, gelden tC ftebbetl/ &oe den ztn.

Die acftjübec / tnet Bellizarius (u Africa jijnDe/ iu eeu Der .ètfcDen

tan Numidic tact (Item Momtnm tmtl^ptniMnWtortWnltt
4?enififefic taal bit OüfcIllifC fïonD / WY ZYN üï r HEI GEI AL
DER GEENE DlE VÜOR DEN GROOTEN ROOVER JO-

SUA WEGGEVLUGT ZYN. gft 8aD nog fleen/ nog matinee

om ict$ Dictgelijic te Doen / maar onbec mp becufïte nog een (luft

narhement / ’t toclft 500 lang fton Duren a\$ metaal / (nöicn ftet in De

Sa5 e vies! maar ban ift teboomi gefpjoofien IjebbetoaacD toiecD. ^ft Tekent

techcnöc Dan ccnftolom 500 gocöal^ ift fton / met Deftrupjcn en Dooj*
dit oprc

’

hlift.

ncn ban 0115e boeDecüiaarDtgfteDcn Daar boben. <0p oe eene ftant

fc&jeef ift onse namen ; en op De anDere Dese nabolgenbe bjoojöen/

WY ZYN VAN HET GETAL
der

HONDERDEN UYT DUYZENDEN
AAN WIEN

VLEUGELEN GEGEVEN ZYN
OM TE VLUCHTEN

VOOR DE WOEDENDE DRAKEN
VAN DEN

GROOTEN LOYOLA.
jfèaac na Dat ift’ec mijn geDagten ee»0 obec liet gaan/ üonMft



1693.

Dog wiöhet
weet uyt, en
wmom.

Tweede vet-
tiekvan Ro-
ti tigne, cn
wanneer.

90 Nieuwe Reystogt
ttoee teebenen toaarom ift bit gefchrift toeft upttoiflte. Cecile*
lijft / om bat ift mp inbeeibbe/ Dat De oDcreenftomfï jup(| niet al
te net toog. Cn ten ttoteDen b?ecgbe ift bat fjet De Jefuiten nietbe*
Öagen mogt ; 3tjnbc ebentoel een Societeyt , aan PMWf'ift en mnne
mctgejellen jeet beel Derplicfit toaren. 9|ft DecD j/fban upt : en op
bat öctparftcment en De ftolom niet üecloocen m^c jpn / joofclneef
ift onDccIjet boojgefcljrapte / ttoeebergiegupt Virgilius , Die toat meet
obec-ecnftomfi met onsen toefianb tjabben ; namentlijft /

Nos Patrio Pulfos , pelagiqtte extrema Scquentes.
Fortuna omni potent & ineluélabile Fatum bispofuere Locis.

3E»ic top bp ©onbel albug binben obecgejet:

d’Almaghtige Forcuïn cn 't nootlot, daar geen ftreven
Noch worftlen regens helpt, hoe kloek zich iemant redt.
Die beide hebben my hier vafl ter neer gezet,
Na dat ik, uit mijn lant en vaderlant verdreven.
Ter zee 't gevaer ontfloop, op d’oevers van mijn leven.

tiende hooftdeel
Zy begeven zig voor de tweedemaal fcheep. Worden
op den achtften dag van een zwaren ftorm overval-
len. Komft op Mauritius . Geven zig aan by den
Gouverneur. Vinden aldaar ook hunScheeps-Barbier,
en hun afgenoomen metgezel AndréGuiguer. Aar-
dig fchelmftuk van den Schipper. Jan de la Haye ver-
koopt zijn Zilverfmits gereedfehap, en onder hetzel-
ve, dog onwetende , een Huk Ambergrijs. Hoe zy hier

over in lyen raaken. De Gouverneur doet hun fchuytje
verbranden 5 werpt hen in de gevankenis , rooft hun-
ne goederen, en zet ze eyndelijk op een Rots in Zee.

TT et moment om tc brrtrehften quant Dan cpnDelijft aan. Cn naLJ-Dat top onó rmfliglijft aan Den ?8Imagtigrn/ Die De JIDfnDrnen
Dr Sec gebiebt / (jaböen aanbeboolen cn t’cencmaal obecgcgebcn/
gingen top op on?e onuajcle Galey toeöecom t’fdjeep op Den ir.
Mey i6pj. IDp begaben on£ aanjiotiDtf aan 'troepen/ om Darec
bp-na geen of torpnig toiuD toas$ / cn ooft om Dat top Dan onse gc^
plantte bakens beter ftonben toaarneemen. 3üp pafleerden peel ge=
luftftig De Banken m Klippen ; maar nauljjr tbacen top’ec boojbiv

.
' óf
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of baat Inah een ban ome tiemen/ tertopl top ongemeen met tart*

Sc atbenbben om een fieefte Djtft/ We on? in een gebaar Igfte plaatg

Sn“ awïït Sibben / te boben te Hoornen. ©ermUs ftet nu Doob

ftil toa? / en be jeplen geen goeb bonben boen/ jao fcljeen Ijet on»

moaeliihom een tmeebe fcljipbieuh te bonnen ontgaan. JBp toaa=>

?en
8
a ernaal in boob? benaut&ept; en Ife Ganbrewetam bat a geen

möE onsS ura*, of tv M> ma ten 6,nue vooïOtWno / al^t

fchoonfïc Juffer ban Oen Hatbbobem gejien. <Daac quam ebentoel

een blenn luebje / ’ttoclh / met behulp ban be anbece riem/ on# De

blip eben te boben OceD boomen. 53aae toa^ ontrent ttoeeraöitn

berber nog een Ijoeh/ tegen? todhe De lïcootn/ bie beel

ban De toinb / onó ebentoel aan fbicct : maar grtgb ton tijDpgenoeg

gehab fjabben om omen riem te {jermaben/ 300 geb?upbten top De*

«Ibe 3oo toel / bat top 00b Dat gebaat te boben quamen.
. .

3

Sbfcbame mp te seggen bat be bccblinböept ban beje toaagöaj

3cii 3oa moot (0 gctoceft ban maar ttoee riemen meebe te neemen. w/ighllzcn

gp hebben miflcSen gebagt/ gelijft lb nog een? pepb b<* / batcnw.« die

S
P
bi? boo?30?g nift beboefben te gebutpften / om bat 5? reebening- w*»*-

maabten/ flltiib en onfeplbaar een Paflkatwmd toanacljccccntesuU

len hebben, ’t 3Ba? on? gelnb onbertufTcljfn bat top tgb? genoeg

habben nebabt/ban tjet toerbtupg onser brrloffinge te bonnen Ijec*

ftdlen" want top b?ebn1 met bic fnrtle ftroom / niet-tegenjaanbe

het toiubie on? ttou bp flonb / ebentod nog al geburigaf. 53c^ce/

bic

1

gctoelbig tegen be Wippen floeg/ maabte een naar gcbjupgj en

het onaemab ban be nagt bcrbubbdbc 0113e moeptc en b?ce5e. <©m
nu bc mant ban clenbe ter Ocge op te Doopen/

^

500 5
?; «2 «-««*

3iebte / berooi3aabt boo? bet ongemeen fHngcrcn ban t ^ebrepje / zee-ziekte

nnd in 3ooöaniaen onmagt/ bat top bp na geen bragren meccüaö' ovcmiien.

SSf jhS?SSi(S«wW<«W< w< 5i« >« »< «»>

beren In bc b?c? bab gc(ldb/ lag op ben booDem ban t ^tbup.je

ftnf ban 3igSn tec neer: 50a üat bP en be aubece lebecabc? boo?

be« onbetneeminge torn tec ttjb rceben genoeg Ijaböcn om obec*

«root? te tocwn ban De nbdbcpt hunner inbedbingcn/ toanneerse een

en 500 f ii»™ "ffS
ben ; ia toen toa?’ec niemanb onbee ben / of 3P bobben tod toeec

naar 't Eyland toilien te rug bcecen ; maar bat toa^onboenlbb.

«Tin Dc3e benautbept 3atcn top ban '? abonb? ten elben / toe ?moj*R,ken buy-JïvrSt 'p f/iC4!2 f~~
a es» <£82-
Den top

D

aUga gcroepD® maar toen febepten ton toataaffem / enlie*

ten ’t on «pitje afloopen. ©c$ anberen Daag? toa? bc toinb jcec

ncranbeclnb / en be 3c? boïgcnbc Dagen liep bp öb? ganfeb tegen /

1

todb/ 300 m on^naDCTfianDge3epDtoirrb/ b ?ptoat 5dD5nam?toa?

InbieEee. m
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hiaten onDectuflcBen genooöjaaRt alle on3e ge&ooftte ftofï bup*
ten boo?D te toerpen / om Dat ’er 300 bed toojinen in quamcn j in*

ZïZ'r öoeoen top nieté obcrBielDen ban toac ban be gerooBte Zeekoe
, en

boord, en «nige Water-meloenen. JBp namen bp ttjbS? CC» refolutie om be
waarom, man ’$ Daags? niet meer te hebben al*?twee of drie oneen ban bat vlees,

om aljoa ong denbig Icbcu nog 300 lang te rebben als'Bcteenfgsins?
mogcltjb voa$ / ingcballe fjet moge bomen te gebeuren bat top Ijct

«Êplanb Mauritius , bat’cr ‘i naad bp lag/ en alleen ons? oogtnech
toag om aan te boen / bp ongeinh een£ quamen te miffen.

Worden Van ©C3e bjeeseboag niet ongegjonb,- jalbljonbljctboojcenfoojtban
een flome- mirakel Dat top gcmelbc Eyland breegen : toantbetoliib/bie toptotgen overval- aan j,fgin ban Den acBtfïen Dag on5er rep5e toe bp -na altijb tegen

Dabben gdjabt 1 toicrb gcbolgb ban een 3ttiaar tempeeft. lucht
toas? bien bag Ijelber/ maar tegen be mlbbag bctcoBDp ganfcfj/ en
flopte 3ulb eene gjootc tneenigte toatetg ban boben ne'er / Dat ons
fctniptje in ten ommejlen bol 3oube gctoee(! 3tjn/ Inbicn ton met ge*
biirig l)oo3en niet opgepafi Dabben. <©c5cii regen bticcbe bier gcoote
uren / 3onber eenig berber ontoeer : maar met be aanbomd ban
be nacljt ontftab be tolnb > en Ijet fobere licljt bat oud tot nog toe
bp-gcblebcn toac?/ toiccb Dooj een 3toatte bupftecniffe t’eenemaal
berboofb.

Verandert in onmeet 3fg b?cljeffenbe / tolcrben top gcnooösaabt ’t groot
ftorm > en in 3epl te laten ballen : en betoijl top geen ligt meer aan bonben bou*

» kre
00d zy Dm ’ om Dat mm ’

r betteeb bergecten fiab ’t een of ’t nnOcc in
plaats? ban een lantaarn toe te fïellen/ en bat men bp gebolg op ’c

Kompasje niet 5lcn bonbe / 300 Ijielben top geen koers meet / maar Ite*

ten ’t met be fok boo? be toinb af brijbru. S|ct toas? altijb niet e*
ben bonhec/ 300 bat ton nu en ban be bleugcitoelceh^honDcnsfen;
maar top maren genoobsaabt om ’er geburig Bet oog op tc Bouben/
om Doo? bat mlbbel be baren teonttotjftcn: toant inbien be3dbe ons'
ban ter 3!jöentoarenop ’t Igfgeballen/ 300 Dab eene golf genoeg gc*
tocefïom ong Inbcngjoiibteboorcn. Hd gene 0113e bjeeg in Dit gebaat
tc gjoorec inaalue toag/ bat mp een open feBnpt Babben / bic maar
aan ’t eene cnb toe lag» toelB bctjupm nergens? anberg ban Daan
qnam ban ban be pbfle berbceibing/ bat too altijb fcBoon toeer 30U*
ben Bcbben. Jöp bonben ong Bed 5cec in oii3e meening beDjoogen/
en [jabben een becheerbe reeftenfng gemaaht j ja be3e nacfjt toas? De
albernaacfie bie men 3ig oopt berbeelben Ban. ^e Orkaan ble'top
tufleben be Kaap en Bet SEpïanö Mafcarenas uptfïonben toag ber*
fcDjiBBelijB : maar toen toaren top iu BanDen ban erbarene maats?/
cn in een ê>cBip öat Bonbectmaal (ïeebigec toao'om een floot te ber»
Dntoeii ban ons? onno3d baactupg/ toelBerg elenbfgc toefianb ift

nift be pen niet berbeelben Ban.
Twee ïe 3[n ’t mibbeii ban bfc 3elfbe öupflernig oberbiel ons? een ttoeebe
ftortvlasg. (lOjt 2
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fïoitblaag / en otieclïclpte onö op nleuto afêeenanDcccn Zundvloed.

S toinö / me öifttoil£met een toepnig tegen gaat leggen /beclilef 5<S

te meer; 300 Dat ton nu ecng toiccDcn gcfitieeten in De ijoogte/ en

Dan eenS toeDerom in De laagte. Seeftcc gcficoah en gcbjupg on-

öcr in liet fclwpti'e / (’t toflh top nabecljanb bcmetfiten Doo? ecmg

toarc? Dat tnflc&en De planhen fcÖoinmelDe ontdaan te jon/) b?agt

oné in sniften bcnautlicpt / Dat top t’elftcnS niccnDen Dat De boot

boni ; ia

5
De aliecdontflen onDec otto ftctmDen geDutig alg ofon# epn=

De sao onbetmtjöclljft boo? De Deur donD. IBP methten 1 °0
^ ,

al!* T°* w‘t ’

aan alg of’ec nu geen uptftomd meer te &°°Pcn tD
‘)
n
r

t **”8* Lkwn.
y £

ton De ftoerg t’ccnemaal qupt toarcn / 300 paDDcn top niet te bet;

toaaten Dat ton liet <£planö Mauritius of eenig auDcclanDoopt50u=

Den bcrenhcn
“ In ’t rniDDcn ban Dc5e toanöoop jittenDe / en gaufclj

afgemat' *ijnOe/ namen top in obcrleg of 'tniet beter mag bet roer

maac te beclaten/ en/ sonDcr op menfcljen arbepD meet te deunen/

önd te bcacbcn tot <©oD / cnDeDoobalbiCDenDcaftetoagtcn: maac

het bedunt toag/ tot Den epnDe toe 3ijn bed te Doen.

JT3n fchepten Dan op nicuto toeDec mocD. dommige maahten 3(5 scheppen

nerreDtot 3toemmen/ om Dooj Dat miDDel/ ingeballe De boot quant weet moed.

fe totfien/ nog eenige oogenbliftftrn ober tc Ijebben tot biDDen. gn-

Dien on3e ongenieeite flauDectighept t* ontdaan toegenf Den moep q 3

hen arbepD / De begeerte tot dapen Dat Dog onmoogeïgft toag / en De bet,

DubbelDe bife3cDieon^ geDutig omringDe 1 joofé Dcseltie 5ccbecl[yh niet

tocunia betmcecDecD Doo? De intoenDige hnaginge Die men bafi1 / ban

Dat De eenc 3ig 500 ligtbcecDig IjaDDe bloot geddD / en De anDete jig

te liat ftaD laten berlepDen/ en Dicrgelijfte Dingen meer. jïïenljielD

ebentocl Die geDagten binnen / en &cjegcnDetlftanDetcnmetbecl5agt,

3il

©Slatm to^mfdben öc^lêben en De D00D tot Dat De 3°n aam ontdekken

*,Snhr hirnmen onhelDerDcn. ®er 3flucc tt)D ging De toinö ooft het Ey and

èrn booDfclianpec ban goeDc tpbingen/ ren groote Kaap ofuptfjoch

ban het tffiptonD Mauritius , aan on? ge3igt. ©een Ding In w toe.

rclD 3ouDe aangenamee betoegingeinOen inenfcJi^nnenbe^eRften/

alö Dit lebenloog en bectoerD boottoerp in ong torogt. ïQonncec

eenpDec ban onDec 3ijn mantel of OclihlceD / Daac öp ingecolD lag /

om op Die top3e De fiooD af te toogten/ te boo?fcl)tjn

men oito met regt alg 500 beclc DooDcn aangc3icn öebben Dfe ui t |)et

graf opdouDen. öm aangename ftoope brrbulDe aanfl

ac omec naare brce3e; met De btcugDe fiteegen ton te gelijft ooft toe.

Dcc nlcutoe fttogten; en top begouDen op ong1
™

!

B«J
e

hingen te aberlcggeu. «ÖnDec anöeren betgaten top niet Den «I.

f'Srrcn tc looben/ Die Dat tooeDenDe ontoecc boor ong ten goeDe

IS gctocuD: toant bet 1$ yOn/ inDien ton niet hupten 0113c boor,

J!u 3
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genoomcn ftocrg toaren gefmeetcn getoojöcn / top fjaböen ong Ieben
tjet <öp!anb Mauritius niet gcjicn; cn jouben ebentoel bcrloorenge»
toeeft 5ijn / alfdjoon top niet brrgaan toaren-

<£>p ben z9 .Riep / jijnbe ben negenben bag anjer rrpgtogt/ qua*
men top bes auonbs ten bpf uucen in een hiepne 23aap ban pet «öp?
lanb Mauritius. 3Bp boeren een aangenaam öfbiertje op mettoaf*
fenb toatec/ en jetteöen in een aangename plaats/ tegen be boet

ban eenen grooten berg / bie met jtoace boomen bebcht RonD / boet

aan lanb. 5©p toaren toegeng Ijet Ringeren ban ’t fcljiiptje jooba-
nig berbeofö getoojben/ bat top gingen alg DronhelupDcn / en bon»
ben 3elfg in ben beginne jonbec ballen niet blpben Paan. Iflbaat

toanneer top ceng tec berge uptgeflapen fjabben en toat betberfcfjiii;

ge genoomen ban ’t geene mén op een gemafilpbe topje met jagen
behomen ban / 500 gecaabten top binnen ben tpb ban bric bagen
toeberom gefted op ong pel. ©ug toierben top upt be JBocRpne ban
Rodrigue/ en be groote gebaren ban een jfoace Roem/ beftotiben

obergebragt. ifêaar belaag! <0ng nicuto Eyland toag geen pa»
ben ban Ijrpl boor ong; ja top jtjn be eerRe rampen niet outboo»
men /ban om in eenige anbete te Rotten/ gelph nubetbolgnis blpben
5al.

ïDanneer top mi op fccjc topje een toepnig fjctRelb toacen / traben
top toeberom in ong baartupg/ en boeren aljoo langg be buR ban
’t Eyland peeiic/ om een bctooonbe pïaatg op te joeben. bat
top nu bpf of 3rg malen op be buR/ (baar top altoog op gingen
Rapen) rujie fjabben geftonDen/ quanten top epnbrlijh bp be zwarte
Rivier, altoaac brie of bier Logies Ronben/ baar eenige HJoIlanb*

fclje dramilirn In tooonben/ bie ong tiptneemenbe ontfjaalben. <E5e*

je lupben Ijebbcn baar in een goebc rn aangename balep joo bed
lanb afgcRooben en omgefpit aïjS firn jelfg goeb bnnbt. ©e meeRe ban
onje planten / alg mebc be fjjgnbiaanfe / jrjn In t»mne Cupmn / maar
jn arbrpben Retb in Tabac. ï^unne binneplaatjen (jangen bol ban
ong gcbogclte/ ’t toelb nog a( bermaabdijh boorquam/ om bat
topgeburenbe &et becblpf op Rodrigue, bp-na niets tjaöben gejien

ban ’t geene ong tebooren bebenb toag. ÜP bedbbe mp in / bat mp*
ne metgejellen/ todherg oogenalg uptgetjongeiD toaren naar braug*
petfoonen / 5(3 ban blpbfcfjap niet jöubcn Ijebben bonnen matigen/
toanneer pen De eerRemaal julft een beminndijft boortoerp ontmoet-
te; cn Datje ’ec 3df be oogen niet af jouben bonnen IjouDen: maar
3P babben’cc aljoo tocpnfg toeet ban/ alg of je een ïioc jagen.

?É)e Hutten ban öcje blepne Kolonie lagen / eben alg be onje op
Rodrigue , met Laranier-bladen geÜeht; bog toatCtt bed Ijoogct rit

gtooter/ om bat (jet «öplanb Mauritius boot De'RormtofnDeii ban
ben Orkaan 300 bloot niet legt alg Rodrigue. <Bcje goebe atiipb*

jeg leben ten bede ban De jacljt/ en IjouDen ’cc ooft jeec brquamc
fionben toe. Jiia
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jaa bat ton Wee een maanb bertoeft en bp De?e nienfdjen bernagt

fiabben/ gaben topbnf ban be 0115e bebel om naar ben Gouverneur

te gaan en tjem hennifle ban 0115c liomlï te geben. ©e pleh baat

ne«nbe Gouverneur tooont Draagt Den naam ban Fredenk Hendrik,

letraenbe in ’t 2upD-€>oflen ban ’tEyland, rnoc&t-en-ttointigmi)<

ten ban be plaats baar top toaren. ©c naam bescr Gouverneur

of tieber Commandant ig Rudolf Diodaac.

(Cectoijien nu on5e afgesanten ben Gouverneur gingen 5ocncn

(en bat’èc onbettufTchen een ban ben trap Dtoaalbe / .öle yaaft ban

honger 5oube bergaan hebben) 500 gebenrbe het bat hP Gouverneur

Dooi be plaatd lieen guam baar top ong ophielben/ om bat ÖP toen

ter ttjb iitnft be ronöe bceb/ gelglt ijp eeng ’gjaatg getooon të op

Dat Eylatid te Doen. Soo Dra top hem getoaat toietben/ ging itt

met ben erneit bic bp nip gebleben toag / hem te gemoet en bersog»

ten 5ijne befcherminge. Ï?P Pc» 3 met be grootfle be*

leeftlicpb ban be toerelD/ en onthaalbe onp trcffclgh. Dat ift

oito toeberbaren berhaalb/ en bp on£ nanbagtiglijh gehoorb Ijab/

floeg hP en De gcene Die niet hem toaren De oogen op ong to?aft

Seficeuie / en 5cobe/ Datonsconberneeminge te ligtbeerbig toag ge»

toctfi. hv beloofbe on£ een ?liihec te suilen 3enben / ’t toelh top

onbertoeg al?i top naar De Cfabrn/ gelegen in ’t Noord-Wcften ban

’t Ey land, heen boeren /3oubfnblnben/ op bat top’et ong bansouben

fionnen bebienen/ toaniicer top hooget-optrohftcnnaarDe Logie. *

Kn bec3eehcrbe ong ter 3dber ttjb- op een 3eet bcrpligtenbe tot)3f/

Dat ton gceneg bingfï gebjeft 30Uben hebben/ en bat top op 0115$ ge*

maft het eetffe &cl)ip Dat baar fionb te hoornen/ honben aftoagten.

©olgenöbe3egoebetooo?ben /bte hpblhtoil^herhaalbe/Dertrohhen

ton ban be zwarte Rivier , 300 b?a ton 0113e afge3aiiten toeber bp

onö gehregen habben/ en qitamen geluhhig in be Noordwefter Ha-

ven aan SilW een baojlooprr ban 0115e gcnahenbeongcballen/ 3°o

bonben ton het 3lnhet niet bat be Gouverneur bcloofb IjaD baar te

«uilen unDtri: ja menhabong 3dfê naar behooren niet onDecregc

toat ond berber te boen tfonb: toant in plaats ban ong te 3eggen/

Dat top te toatet tot aan De Logie toe honben Domen ( 500 maahte

men ong toijé bat top be bagagie eerfl moefien b?engen tot aan de

Vlakte, 3fjnbe een <0chugtof SSuert/ alwaar Den Hofban De Com-

pagnie legt / en ontrent ocljt mijlen ban Daar ig. ©etopj 3ulp

mi nooDDtoang tong / 300 namen top maar een host bcfiupt / en

biagten 0113e goeberen In yf of 5Cben temen met bed moepte ober/

cn bat boo? boflehen heen/ baar top Difitoilg inOtoaalben om Dat

top geen toeg totfïen.
„ , , , ,

rf»et bop met het berbolg ban öe5e ^iftorie boo?t gaan/ 301 het/

biinftt

* Dus worden de wooningen der Gouverneurs van de Indiaanfe Ey!an~

den, boe die ook gemaakt mogen zyn, zonder onderjebeyt genoemd.

Zanden ge-

zanten na

den Gouver-

Onzen Au-
teur fpreekt

den Gou-
verneur , en
wat hem be-

looft word.

Vertrek van

de zwarte ri-

vier naar het

Fort.
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Vinden daar
hun Scheeps-
barbier en
Guiguer.

Deze verha-

len den
iroulozen

handel van
den Kapteyn
ontrent hun-

ne brieven,

het maken
van een ac-

cootd met
een Engels

Schipper , en

Schelm fen

dekmantel
die hy ge-
biuykt had.

96 Nieuwe Reastogt
öunfit mp/ niet bttpten Den paah 3pn Ijicc te 3eggen/ bat topbpbe
Logie fiomcnöe / alOaat bonDrn De üseeficc ban on# &cftip/ ge?
liaamt Clnas; en Sr. Jan André Guiguer een ban Otlje ÜïrppbjOC?
Der#/ Die (gelpft ifi pier boben betpaaiö pebj De fóaptrpn Vaikaute
Kodrigue ban on# baegnatn. ©p Kapteyn peeft jijn tceben gepaft
toaarom Pp on# Dien treft fperïbe; en pp peeft toeDcrom anbcrerecs
benen gepabt toaacom pp Guiguer en Claas op pet <£planb Mau-
ritius liet. gift jaï mp niet inlaten om Die rcDenen na tc bojffen/
maar in 50! alleen met torpnig tooojDcn 3cggen’tgcencbC3ettoceon#
openbaarDen.

Sp berpaalDcn on# ban / bat 300 b?a al# pet 5tnïter ban boot
Kodrigue geligt toa#/ De Kapteyn onje bjieben geopenb / op een
fcpanbaleufe topse boo? al pet bolit gelejen/ en cpnbrlgft in Zet
gcfitiecten pab. ©e ftlagten bic top ober jtjnen qtiaben panbel / en
ober jpn ttouloo# gebjag bceben/’ bepaagbe pcm niet al te toel:
en om De toaarptpc tc 3eggen / top Ijabben ooft geen gebagten bat
0113e bpeben ren anber lot 3ouben prbbrn.

berbaalDen on# berber : bat ttoee Dagen na punne oanftomfl
op Mauritius, (Valleau baar nog 3pnbe) 3eefter(öngelfcp Kapteyn,
beneffen# 3pnc iBatroijcn/ alöaac met een floep quam aanömbcn/
na bat 3pn £>cpip / niet bet ban Rodrigue op ten Zandplaat toa#
geraaftt / 3011DCC Dat ’cc cenfgc poope toa# ban oopt toeer blot te
Sullen toojöen. ©at bc5cn €ngelfcpcn Kapteyn aan Valleau een
boojfiag pab gebaan / ban na Dat £>cpfp / ’t toeift bupren ttopffel
baar nog toel souöe 3itten/ ober te flcrftrn/ op poope ban een fcpoo=
ncn rpftbom te sullen ligtcn lipt be ftoflelpfte toacen Die’erin berbo?*
gen saten. ©at Valleau suijc pab aangenoomen; en bat Die ttoee
Kapteyns baar op/ beneffen# al De H5attoo3en / een ceb Decöcn

/

oat3e Die robetp gcprpm 3ouben pouDen.
Valleau, bie berpligt toa# aan ben Commandant ban pet <i2nlanb

Mauritius, 3ijubc toen ter tpb De ©eer Lamotius, ernfgsin# reftem
fepap tc geben ban 3pn Doen/ bfbogt een frape Deftmantel boor bat
fpfl- ©p bonb goeb aan Dien ©eer te stggen/' bat be agt waaghal-
zen, Die pp op Rodngue gelaten pabbe/ toel (11 groot gebreft 3om
Den Bonnen herballen; en bat pu 3ig fnbeelbe/ bat pet ren groot
toerft ban barmpectigpept 30»be 3311 / inbien men bie menfepen (te
toeten on#) nog cenige Dingen toefepiftte; tcllcnbc ten Dien rpnbe
een pcele lange Ipft op. ©e Commandant, aan toien topxecrern»
fllgboo? Den ©oubrrneuc ban De Kaap de Bonne Efperance, gere*
commanbcerft toacen / toa# aanflonb# berenDtoillig

; 300 bat boo?
3pne orbre on# zwaalfje in hotten tpb toicrb gelaöcn met Harten,
Kalveren, Geytjes, Varkens, Kalkoenen, Endvogels, £n onDcr
kleyn gebeente: met Citrocnboomen , Oranjeboomen , Ananas,
Wynftokken, Aardappelen, Rys, Gierft, Koorn, en becDece 339

Den
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aacDtaljcyt / öaa* ÖP m {nne n ;
£t maften toilDe; taant sp boicrben

aff«Sg ffW?
guc toaaclyh tot teni Wen

|
ouo™

£
,n

oQ ^ ©at ij Ijet

“Tffï öoocTbtttip
S
t

e

S
,

/Son?tian Sr. Suigr .en ba»

P5Ï, iL? nng nu üicDprhccrcti tot 0115e campsaltge .K
T , H niut gilberfmit tjab een Deel 5taaac geteeöfcfjap J>n de »

bJiiart t^m^embpf^olg i» ’tcep5cn wet laftigtiiel.

6P l
3 1

JwfrJ non Dat aetceDfcljap te bethoopen aan sechcc man ge,«dfch J? ,

S«ö J jui(i aa£tcof 500 ai# tap in L o„d«

*« fSn ^nnuatneur ©nbec Dit gereebfcöap lag
D lf0

r°fJluMto ftuh Arnbergrys, ’t ÜlClfl op Rodngue gebom [ zon.

ooh Dat ongeluBRige ?mn 6
7 gtrfp?00|tcn Rebben / toegrnDe Lr «»«*

Oen toa$/ entoaac ban topüoojot
ö t toaU/ bjaagDe w«h« «»

omtrent «f wj. La. Hjg 1 » tc

a
n
n

°

tüJ00?ö s ©at fiet een

SSÏiMr^pSna Mauricius jen beèl gcbjupbt

tatert» Ui ümM f
'

“

JMa«« oan iwoms maartt»

srvrHw^ 5S?nSi^/m <&>m
toa$- LkJ1f/h ffoiiD Dit mm gom af / en liet Ijrt onDtc DeanDe-

rr hooDmanfchap Doajioopen/ IjouDenDe alleen maar eenige hlepne
cc hoopmaniCDap * „

v
nM PPn nbctbliiftcl ban Rodngue.

b?olMeiS nvt
h
ca
*?J^!,i%?é^hem temanD tn De ooren Dat Ijrt flegte Hemworf

Hult gom Ambergnjs
op K%fc&en. ©c hoopte ant*

hoopte toeliep om ^"^^^ter-emirs betfmeecD l)aö. .« hyd,«

Sfe«SS«SS“

!Siffi5iKSTjv!rtt»B?6S*“ “Mi oangctioomm. La Haye
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Verder bewys
dst het Am-
ber is ge-

weeft.

98 Nieuwe Reystogt

Misflig van

den Drogift

daar ontrent

aangewezen.

Waarom de
genegcnt-

heyt van den
Comman-
dant toen in

haat veer-

keerdc.

unr te Balen/ becjehecbe onjm Jan de la Haye , bat Bet f!uB baat
Bp ban fpjaft/ geen Ambergrijs , maat een jeeftec foojt ban gom
toap; en bat Ijp boo? onbccbfnöfngc al geleerb &ab bat Bet ban ge*
tfnge toaatbp toap. ©e Suppliant anttooojDDe baat op ; 3b yeb
nog eenige fïuïijep betoaatb/ öte bc saaft cegtbaaröfgen jullcn/ i!i

beejoeft maat regt. f$ot een rceBrn Oat Bet ’t regte Ambergrijs ip
getocclï / blij&t ,• toant De gilberfmit ban *t Eyland Beeft nog cenh
gen ttjö na Oat Bp niet La Haye baat obec berfdjil gdjab (jaD/300
onbooyigtig getoccft/ bat Bp boo? De obergefcBootcn btohjep 1103
toel jefifg gulden Beeft Oucbcn bfeben ; maat top gelooforn bat bit
bob onbec bc Banb gefcBicDDc boo? Den Gouverneur

, om bat hp niet
tori langer torbergen ftonbe Dat Bet Amber toap.
Hut al bc omfianbigBeben en Bun gebaat fchccn Bet alp of Bet

meefie gebeelte ban bat Amber al grfmolten toap getorefï eet ip
cpgentlijft toifïcn toat Bet toap; en bat’et niet alp een hlepn gebeelte
toap obcrgebleben/ ’t toelft men mettegt be Compagnie Babtocgetoe»
3en en na Batavia (ionb ge3onben te toojöen.
©e Drogift bfe top onbet onp geselfc&ap Dabben/ en 3tin Dingen

jcct toel bcrfïonb/ Bab op Rodrigue toel getoeten/ toen bat fiuh
gom gcbonörn toiecb/ bat Bet Ambergrijs toap; maat Dpbefttebie
pot altijb toe/ en totseehecDe jeif / niet-tcgmffaanbc top'cc aan
ttoijffdöen / bat Bet geen Amber toap; op Ijoopc/ ongettonffelD /
lugeballe men Bet IjaD betgeeten/ of torggetoojpen / Bp liet Dan firn*
melijh 3oube gemoffelD Bebben. €en gtoote mlfllag toaarlnlt/ en
t’onbcrfdjoonïpec/ om bat Bp onp baat öoo? niet alleen fn be boL
gcnöe ongelegem&ept bjagt / maat bedjinberD Bab ban ’ec onp aU
temaaf mee te totrgftrn; toant top 3oubcn 3ceherïrjh een gorbepar*
tp Bebben geüonbcn / Inbirn top’ct gebutenbe onp ttoeejarfg brt&Iijf
op Rodrigue naurtcutig na gc3ocljt Baöben ; ja top souben’ct mïf*
fcljien toel toat te langet om bertorfb Bebbrn.

3 fi 3ottbe Biet torfcöepbe reDnien Bonnen bpbjenceit toaar tmt men
filaaclöft 3o«be Bonnen bcmcr&cn bat be Drogift tjet Amber Beeft
gefter.ö/ ban Bet ogenbfih af bat Bet Doo? La Have tc Rodrigue
In be Cabanes toiecb gebjagti maat Ift sal baar niet langer op blrt*
ben fiaan. ïfP toap Bet bic op Mauritius geBoojöBebbenbe bat La
Haye 3nlft een hotfelijhen feBat boo? nfet B>iD toeggegebrn/ ’tecrfi
jcpDe/ Dog te Iaat/ bat Bet Ambergrijs toap.

Beb Ijlec boben ge5cgt/ bat toannecc' ton be eerflemaal ben
Commandant gingen begjocten / Bn onp be fd/oonfïe beloften breb
Die top 3onDen Bannen toenfefjen

; maat na bit baojbnl toirtöen top
regt (jet tegenbeel ban Die fcBoone belaften getoaar. ©rtonl mi Dc3e
beranbednge niet ontfionb upt Dooföe ban onp geöiag omtrent Bern/
toant top befegenben Bem nlroop eben beleeft/ 300 3agcn top toel te
gemoct Dat top ban 50n quaabaatDig Bumriic niet beel gocDp te

bèta
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bectoagten baDbcn/ om bat bp ban ;ijn oogmcrh becflccften toag

:

taant hu haö teDenen te Ujeejen/ Dat tap te Batavia ïtomenDe/Deje

©itlotic JOUDen «CCtellen ; tn Dat De Compagnie [jem / op pene

ban xtaare ficaffc / ban Dien gefïoolen bjoft rchcnfcbap jouDe

Doen Sn; ecrfl aan ong,' om Dat top tjet geüonben IjaöDcn op

een Ey land ’ttoelh nicmanD tocbeboojbc / en upt Dien IjoofDcontoe*

Dedïjjêcftelöft taettige cpgcnaatg; en Daat 11a aan De Compagnie

,

oeftcID 5ijnDe Dat ijet Amber Die Heereti toag toegctaejcn getoeeff.

aait toag De teöen toaatom bP ong op een betbacifcöe en fcljelmfe

toiiïe sogt ban bant te Ijelpen / geltjft upt öet betbolg blgftcn 3al.

®e eccfle ongetegtigljcpt Die bp aan ongpleegDe/ toa£/ Datfjp/ verbond

3onDec een tooojö te fpjcchen/ ong fcöeepje nam/ enltetbUtocpnig ««wfchuy^e.

Dagen Daat na bccb?anDcn.
,

^ln ulaatë ban aan ong De jeplen/ Die ban 3eetgoeDFlaamsim- G<.ef, dei-
nen nemaaftt toaten / toeDec te gebtn' gaf öp 3e aan jijne jagcré ua weS;

om’cc ftlecten ban te maften/ boe tap ooft bct3ocbten om 3«

tofpc te mogen hebben* „ _

©« aaf ten eecfien al becDere bltjften ban 3ijn baatenmifnoegen : dw fc» i»

taantV DccD ong bupgtiellm in een hut en Oaf ong geen anDec -
v

h

e

a

ft

‘

eni

bocD3fIDan ’toberfcijot ban Dein Compagny s Dienfi 3ijnDe acbepDecg.

«Én cunbclnfi hieitt bP ong ftp-na nip gehangen ; taant bP bet' En verbied

booD and ficifttelnft / niet betbet Dan Dunjent tcceDcn bupten on3e tent hen 1000.

te mogen gaan.
J
Ifp nam ong De nog obecgebleoene ftnegt af / en “ ve:

ftcioe hem in Dienfl ban De Compagnie ,• 30a Dat ong getal/ Doo? s

bet afneemen ban een Die meeDe ban Rodngus toag gehoincn / bec*

111

©ese maniete°ban banöcling / 500 cegtbjaabg tegen De eecfïebe*

lecftheDcn bic Ujp bp 0115c MUftomfl ontffngen / bccö on$ met regt

biectcn / Dat julfie flegte beginfclen toel quaöe gebolgen mogten

hebben: top fieunben anöertuffcicn op De ®oD gftc boo»(enigbept/

Die ong tot Die ttjD toe Dooj 500 beei monöerlijfte geballen ttoutae,-

l9
maa°cg

C

eïpmiöec alle ge3elfcöappcn altijD De eene taat Djlftigec LiCaf, ea

halt até De anbere / en Difttailg taepnig patiëntie bebben / 3®® 0*«8 Teft»d zoe-

ontoo'n'^ L.k t&TrWXW^- mX",S
Teftard, 3ogten upt Die omfianDigbeDen toaar ta

.?$ wcs « viu3 -

fluppertje te maften en boo?t te gaan ; maat Öet miDDel om 3« t ten.

taetftltcllig te maften/ toag/ om De toaacljcpt te 3cggm / ni al te

regtmatig. Cot becgelDing ban ong baattupg cn 5eplen ttilDcn

3U een Compagny’s floep ftapen / en 5*3 «a Mafcarenas tegeben/

ttaclü niet boben De 25 «talen ban Mauritius Hat. tWJfl1

5

g
tacl taiflcn Dat Dit b«« boojneemen/ met

nmaten oofchiftften / ong niet beftagen/ maat Dat tap Ijet/ m tegen»B afftewen / cn ong Daat ganfeb tegen (Uilen 3ouDen/jooDoif!en

I» 2 3P
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Ontdekken
hun vooine
en aan

een Soldaat

maai die vet
klikt het.

De Com-
mandant
leyt op zyq
luymen dog
doet hen
eyndelyk
door de wagt
ophalen.

Verhoort
hen enfluyt-
zc alle in den
balk.

N IHUWE ReïST o g t

Wat balken
*yn.

31’ noopt bet mfnflc Ding Daar ban laten blrjftm
: jp bielDen ielfó

3I3 30a Dfgt/ Dat top noopt tjet mtnfïe hebben getoecrên banhrtaee*
ne 3p in Dm 5111 IjaDDru. TBaar bermitp 311 cbentort eenige bulue
moefim Ijcbbrn om bun oogmetft upt te boeren / 300 begapen tn rj Cr
na een in bienfl 3pnDc halbaat ban De Compagnie, grnaanit |an
Naiiiur , Die/ 300 alp bp 3elfê boa? gaf en ooft booten toel ge-
5cgt öaD/ 5cct obec Den Commandant t'onbjceDen toaö / en fïclDm
Öem boa?/ of Ijp mee ban De part» tollDe 3ijn/ en met hen boom
gaan. 55e g>olDaat ging fïrajc aan Den Commandant openbaren
Dat Ijem 3ooDanfgen boojgag toapgeDaan ; maar bocgDe Daar eben=
toel in cenen afem bp/ Dat De anDerc Djle ban Dat complot niet
toiflen/ en Dat 5e bpgebolgDaacontcentganfcb onfrftuIDig toaren©aar liepen al eenige toeeftm been sonöer Dat öe Commandant
Ijet minft liet blgften; maar gaf onbertuffrben op alleröanbe tmiw
naubj agt op onp Doen/ 300 toel alp op Dat ban De ttoce befehui
öigöen. Jlfêaac toen bp cbentoel sag Dat bet boopieemen/ Dooioen^oIDaa t aan Üem ontDeftt/ ban geen gebolg toaë; mtoecienDeon*
gettooffcID Dat De5e geDagten/ (naar toclfterp untboeringe hu maar
toagtte/ om Dan Dep te b?pmoeDiger Jönc bfttccljmt te bonnen in ’t
toeeft Reilen) moogelpsooDjabccbloogcn alpgenoomm toaren / <oo
30nD bp ben if Jamiary Dep nacbtp / ecnlge getoapcnDe SjoIDa»
ten/ Die onp gehangen namen/ en alle byf booj Dm Commandant
Djagtrn.

i^et eecfïc tooojb Dat ljpfp?aft / toap een regtbeerDiging ban ma en
rnune ttoecKameraarts; bctupgenDe Ijecl toel te toeten/ Dat top on"
fcbulbig toaren / m Dp «gen# onp öjien nirtp baD In te tomacn
ïSa Dat bp De anDrre ttocc eenfge b?agcn geDaaii IjaDDe/ gaben !»
ijumie boo?genoomen geDagten ronDbojRIg en na toaarbeut te ften,ncn en sepocn Daar-en boben/ Dat bet baartupg/ ’ttoefft mm benbaD afgmomen / meer toaarD toap alp De floep Die 3» haDDcn toS
ïcn neemen ; befjalben Dat 3p ban 3inp toaren getoeef? om / rot betalfngcban De floep /ecmggelDagter te laten /gelpft De i>o|Daat ooftmoeflbe*

”"'m/—SS
©ese balken befiaan upt ttoce 3toare flitftftmhoncDfcop malftam

Deren leggen / en onDer en boben op becfchepbe nlaatwn xnnbanfff
uprgeboolD / Dam betomen/ toamieerSi“mS^SiïSSS
gelegt tooien / cton m fluptm/ 30a Dat bet onmo^lS S Sm"?E h

tC l0<J
mfn - ®a

^;
cn-Dobcn moet men alttjD acb er ober / metbet booft lager alp De toenen / blaft op Dm rug leaam flanm /i

toelft men beel Ifgt af ban rneeten boe gemaftlbft liet balt / tonDec
Dat ift 3Ulr net beboef te öefc&tjben §et onDecfcbepD Dat mentuf*
• feben
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fclun ons> bjicn en De ttoee befcbulbigbcn bp bic gelcgcntbept 5^3 /

{£§// bat 3P nog een Dertig ponb pjec^ meer hreegen baar 3P aan

Öa
®g

f

bïwbm^p We^gje ttocc öa0cn cn ttofe na^tfn 3 ftten ; maar '“js z?

na Dien tijb toic°öen top Drie ontfcbulbigen booj een toijl toeberom
dlM

in briihent geflclö. jflSen lepbbe ong aanfloubé naar ben Comman-

dant ,
bétoelfic tocDerom op nieuto betnpgbe, bat ome onfcijulb {jein

mei behenb toag/ bermitp top aljoo toel ban ben Soldaat alp be be»

fclnilbigoen t’ecnemaal gercgtbcctbigb toaren. ©errabeclglt boegbe

De;cn fefjeimjen Diodaat baat nog bp/ bot 3ijne goebe genfgentöept

t’oiiotoaartg noopt beranberen 5oube / en bat top in ’t tochoomcnbe

ontliaalO ;oubcn toojben ! gelph in ben beginne bp 0115e aanhom)!

toag gefcljicb ; toant bet leeö bat I)P ons* 300 eben te booren bab aam

ccbaan toaö bem al bergreten; 00b meenbe bp bat topljcm ten

boogfien bcrpl gt beljoorben te 5tjn/ bat on5epepten goeb genoeg ge,

ïitnb toaren om 3ijne jagergS te bleeben/ en Dat top aan be beenen

mogten hinpben baar 3P tjunne gaben aanbeproefb/ en toel bersa*

rjiac rniibe / obergegeben Dabben.
, , ,

vDnöettnITchen beebtoeenen alle ;ijne feboone beloften in een 00. Neemt hen

oenbbfi tijbé ; ja bp Qaf on$ tftaj: Daar na ccnige Iijftoagtcn / bic ons? vowts nies

Srra nagt IMviaSm- Cmlgt wlnlgt Dagm Baat nattuaroro *

« Tint 3ijnen naam alle 01150 goeberen toegbaUn i namentlgft / onp

3ilbct / getoeec / tunn-cn beufien geccebfcljap/ jlaap-en tafellas

bené /in ’t bott allcg toat top babben/ uptgenoomen toat Igtoat/

onre bebben / fileccen/ en eenige ban 0115e boefien / maar oti3en

Eüberfmit toierb nog Daar-en-bobcn be refl ban 3ijn gereebfcbap afge»

noomen / ooit 500 feboon/ bat bp 3dfê nkten fluhje oberbieb.

«Cmibclijh toicrbtn top te gclrjh met be befcbulbigen / bic in bun bloo»

te bemö en met 5toare P3crc boepen aan be boeten 5atcn / in een

floep gc3Ct / 3onbcr een tooorb te 3C30Ert m
^,

oni *{J

0eJ
Ben; maar tot ong gjoot \eemcyn toierDen top ’t baafl ge,

toaar • toant bP liet ons? 3cttenop eennaate en ganfeb Droogeöotg worden nie

SfmSS mrt.cn tag / «n-tontetr
' ffi'"

miilen ban ’t bafie lanD gelegen / altoanr bet onmoogclph toap te
voeid

gin / betoijl men De boeten moefi neet 5ttten in hupltjcgl / of ®P

hobbelige punten: bcfjalbcn bat top cbentoel opttocehlepne <LpIa -

honben hoornen/ Die baar blah aangrensen/ en toaac bnn ih te

liinpr riiö forcchen ral. ©aar plantte men ong in een lompen / on-

Drugenbe Cabanes, ftaanbe opeen boogte/ omtKnt ttoee treeöen

San bc3ce alp ’t boog toater toaj! / en juifl naar be hant Daar be om

SfccrSblagen bmi bLi bomen. ©m fjalf' berbalhnne b«k, b:ic

Su bP gebreh ban doffe onmogeltjh honben betmahen / Ijoö toeinU

ne'jaren te booren gebienb al^ een gebaugenbup^ boo? eenige crimi-

neels tnipDabigrc^ / bic baar gebannen toaren getorefï.

£ ^ y .
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elfde hooftdeel
De Auteur met de zynen op de Rots zittende, befchrijft

verder hoe zy daar onthaald vvierden. Hy word krank,
en verzoekt aan land te mogen gebragt worden ; dog
zulx word hem afgellagen. Hy fmecktom wat verfch
vlees , maar word ook geweygerd. La Café en Te-
Jlar

d

vallen in de zelfde ziekte. Een Hollandfch fchip
verfchj nt op de Ree. Be**le en la Haye begeven zig
na Mauritius en doen hun beklag aan de Officiers van
’t fchip in de tegenwoordigheyt van den Gouverneur. Zy
worden met fcherpe bedreyging weder te rug verzon-
den. Gezcyde Officiers komen hen op de Rots bezoe-
ken

; maar dorften hen niet mee neemen. De Gou-
verneur trout, en laat by die gelegentheyt onzen Schry-
ver op Mauritius komen, dog wilde hem nooyt fpre-
ken. Word eyndelyk weder te rug gezonden naarde
zelfde Rots.

1694.

Wat VOC:|-

«1 zy op de
Rots kregen,

en hoe dik-
wils verver-

ichinge.

ryc Rots Dan toag De plaats toertoaort^ De groote $ecr Diodaat goeD
~bonD ong tebecjenDen/ en Dart Ijrt jijne Excellentie beliefoeong
op na Drie jarcn te laten fitten ; ih meen bcljaluen De geene Die tuf*
fcgcn bepöen qtiamen te fneubelen. <t5n Du$ ging fjrtongcbcn-rcnjS
al^ De bliegenDc biffeu/ Die naulphg Den muul ban Deneenen bpanD
omfnapr sjjn / of 5p ballen aanftouDg in De fiiautoen bon eenen anDe»
ren. ï©p hceegen niet anDcr^ tot boebjcl Dan toat gejonte blec^/
Dat Difttoilg al bfDorben toag; ’t toelh fjcrl ligt te gcloben i$/ Detoijl
get traoromfïmhg alttjD uptiiremcnDe Ijeet balt- ^ct toatec ftonft
00b gcmcenlijh / om bat (jet ong alttjD in buple baten toictD toege»
bragt, beijalben Dat men 0113 nooit 500 beci gaf als ton ban noa»
Den öaDben.

Den beginne toierD onë alle acljt Dagen fprjg en Dranlt gejon*
Den/ maat nabectjanD alle beettien Dagen; en 51# ging op ’t laatfl
nog altQD niet bafï; beijalben Dat top ganfcfj geen betftlffïng nog
ecnlge becauDetinge hrecgcn. <0f Dit nu Ijecboojtguam toegeng De
guaaDaacDigljepc ban 0H3cn bitteren Vervolger, of bp bcr;tipm Dec

gce*
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fleente Die ons bewegen moeflen/ of fomtgög ooft tucl eengtecooc*

xafie ban ’t nuabe toeet/ toeet ift niet / altbang men noobjaahte

oné / De fpmc en Dranh met ftlcyne parceelen tnalhandercn toe tc

meeten / niettegcnflaanDe Dc$elue fUnftcnDc / m 5«t oiigrjonbtoa*.

ant Dien liooföc ücwgten top onje netten te mogen Ijcbbm om te

tiiden/ en ecnlgt ban onje baten om regemnatec te dergadeten/

maac ’t een en ’t onDec toicrb ong getorpgerb.

‘t ï©ag bremD Dat 3Ulft een betbhjfplaatg / en 3ulfte onDeugcnDe

fotite aanftonDg geen beranderinge baacDe in 0030 ligtjamen / ten

emigte ban De gc3onbbept/ en bp3onbec aan mn/ Die reeDé obec De

Dric-en-bijftig jaten bfcepfttbab. ’t toaac/ naderhand tolecdift

aangetnft ban een 3iehte/bie men in Indien noemt een Perfing, be*

ftaanDe in een geburigc bioedloop , en beebiel in horten tjjD in een

«ec (legten (Iaat. JBijne 3lehte ban tijD tot ttjD gebaarlijft toorben*

De/ totecD’ec hennig ban gegeüen aan Den Gouverneur, en metec-

ne bettogt/ Dat bp Docb 300 8° et) toilbe 3tjn/ en balen mp obec op

Mauritius. t}p jonD jtjri Barbier, Detoelfte rond upt bcchlaatDe/

na Dat bP nu» olbooten^ tcc DeegegevifiteerdbaD/ Dat IngebaHc men

nrn tocDctom'3ogt tc ljecfleUen/>ih dan noobsaafielgh aan land moefi

nebragt bjotden. .fllaat 3Ö« goeDe raad IjnD 01300 toepnig bet*

motten op bet gcmoeD ban Dien wreeden menfeh
, alg mijne gebee*

Den • toant bP jog «iet liebec Dan Dat top op Die ïïotg aïtemaaï

maat om een luebje en ban hant mogtrn taften- .ïBcn beejogt Ijern

Daac na inftantelyk / Dat bp Dog olie beertien Dagen toatbetg blce£

milde obet3enden / op Dat ih famtoijlcn eenig nat mogt bebben tot

betfluihhinge ; Dog Dat tolcrD ooft al getoepgerd
: 300 Dat (ft bp ge=

breit ban alleg/ binnen botten tgb in DooD^gebaat raaftte. jUcn

toanbooptc aan mijne becftellinge : maat gelp’ct niemand op De

floté toag Die stg Dotfi onDertoinDcn om mn op een befjoorlbfte en

ordentelijfie tortje te Doen fïerben/ 30orcDDc De natuur 3fg ban lang*

aamet banD / en 5me mp ban tijd tot tijö toeDerom nieutoe

ftragten bp }
inboegen ift Doo? De btfle toeg toeDecom ten naaflenbp

betfield toiccD.
. „ _ _ .

gndien Den gocDgtmfligen %&?/ obec mpn (legten tocfïanD op

»ulh eene bcDrotfde plaats/ niet mcDeltjDcn aongeDaan ig; ?oo 50!

hu / bupten ttotjffel /ooft tori toilien bebben Dat ift biec 3*88* ;

.

Den Dag / toclfte ift meende De laatfïc ban mijn letoen tc sttOëii 39H ' m tjet

epnDe ban alle mijne toedertoaarDigbeDen/<ï5oD mp De genode berlccnDe

ban 500 toelbp mjjn berflandte toefen/ Dat ift 3eifg inflaartoapom

aan mijne metgezellen becfrbcpDe beemaningen te Doen / Die/ 300 ift

geloof / nog al bate mittigbept 3ebaD ijebben; en gaf ben ooft nog

al tot (ligtinge berfcljcpbe kenteekenen ban mbtie bcrepDtoinigbept

tn bafie bope- ©e jonge lupden 3eS8cn 3Cft USt; Als men lang

«enoeg geleefd heeft, moet men fterven : ’t igtooat/' men Ban

1*94.

Onzen
Schryver

word ziek.

Verzoekt
lomtijds ee-

nig verfch

vlees , maar
re vergeefs.

Erkent Gods
goedUeyt in
zijne ziekte

bewezen, en
waar die in

beftond.
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worden een
Hollindfch

Schip gewin.

Maken een
vlot en ftee-

ken oiec.

Doen hun be-

klag in te-

genwoordig-
heyt van de
Scheeps- Of-
ficiers.

Antwoord
van den
Comman-
dant.
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5UI): niet ontgaan ,• maar geUiRRig
! fa toaatlRfi cn aReen gduRRfa

lp ÖP/ Wc Dc onbcrmrjDdijRr nooDsaafielRRRepD ban Dat bectrcR In
geDagten RouD/ cn altoop berepD ip om 3nïjc te onDergaan.
©c {feerrn la Café cn Teftard, De ttoee bcfcRulDfgDcn / toierDen

cenlgcn ryü Daar na 00R baii Dc 3PlfDc sirRte oberbaïlen; maar Dc=
toij! jp jongelingen / en bpgebolg bed firrRrr ban iigRaam toaren
alp IR / 300 honben 3p 00R brp meer nptfïaan.
$a Dat top nu ontrent De bier jBaanöen in 3n!R een elenDigen (iaat

geseten RaDDen/ sagen top op Den 15 .maart 1694 een ïjolIanöfcR
fcljlp genaamD de StantvaiHgheyr, op De CCeDeban Mauritius aan*
hoornen/ ’t toelR onp/ bolgenp De toetten ban Den HanDe/ naar
Batavia of naar De Kaap IjaD moeten brengen/ 't sp Dat ton fdjul*
big of onfcRuIDig toaren: maac top IjootOen tod ban on3e maatp

/

Die onp reten bragten/ Dat top geen (iaat bcRoefDcn te inahen ora
met Dat fcRtp te bertreRRen. ®oen top mechten Dat juTjc maar ai
te toaar mogt toesen/ namen iR en De ttoceonfcRuiöige Cameraats
boo?/ allep te toagen/ en te sien of top aan ianD RotiDrn Romen/
tectoijl De nieuto aangcRoomen Officiers nog Daar toacen/ om Dan
onsc Rlagten in RaadieDcc tegentooorDigRept te Doen. jBaar om
Dat boopiecmen upt te boeren toap toepnig Ranp; top RaDöen niet
met ai/ en top moe|ïen bafi ttoee mijlen ber ober £cc; bdjaïben
Dat top niet RonDen toeten of De fitoom naar ’t IanD toe/ of ban ’t
lanDaftoap. <0p Dat ton ebentod naDctRanDonp 3eiben niet sou*
Den Rebben tebcfcRuIDigen/sooblogten top een Deel wier te samen/
cn maaRten ’ec een groote mat ban : ?Jan pDcr enD nu ban Die mat
bonDen top een ban De tonnen bafi Daar men onp (jet toatec in o*
brrbragr. ©e ïfeeren Be**le en la Hayc, mijne ttoee onfcRnlDige
metgesellen / Roetod 3e alp fcRulöige gcRanOdD toierDen / beter
RonnenDe stoemmen alp ih/ en 00R bed licrhrr 3ijnDeomongemaRa
RCu te Ronnen uptfiaan / toaagDen een Ranpje met Dat blot en (ia*
hen ober / en bereuRten in Den tijö ban ttoaalf uren Ret Eyland.

icv bonDen bp Den Commandant, Die 3ccc bertooiiDert toap ban
Raar te den/ Dc Officiers ban ’t fcRip/ in todherp tegcntooorDig»
Rept sp Run bchlag DeeDen ; bersoehenDc/ Dat 3e/ bolgrnp De toet*
ten en getooonte Der Compagnie, en 00R bolgenp De beloften ban
pen Commandant, mogtcn bersonDen toojDrn. / boraDen sti’ec

Rrt bafiRonDen Der befchuidigden belangt/ Datipecnsaah
Die t onDersoeRcn fiaat/ maac Dc Onfchuidigen, Die ttointigrnaal
boor onfcRuIOig becRIaacD 5jjn/ bcRoocen auDerp geRanDdt tetooj*
Utïl*

Diodaat, Die op nieutop niet anDrcp Ron Doen Dan Dc toaarfient
getupgenifTe geben/ anttoooröDe/ Dat Rp geen reeDen RaD oin sia

öcjc te bfhlagcn ; toierDen top jupfi 500 niet getraceerd alp
top tod in Den beginne bertoagt RaDDcn/ Daar ban moe|ien top De

fcRuID
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fchuiö lenacn op ome kameraars : toanr Detoijl top altemaal Rran- lg9 *-

fe toacen / en onDet een gcjelfcbap tjoojDen / 500 betcouDe bp öe eene
'

niet mcec toe öan ben anbeccn. löaatïgh ten onbefeboft anttooojD.

0c Officiers Deje berhlarlnge Ijoorenbc/ cn jienöe aan De anbe* De offidei,

celtant/ Dat allcg toat top daojtbragten / bcpmoeöig cn optegt toa$/ merken hun

en niet alg upt een gocDe Confcientie ftonbe boo|tftooinen / begree= onfchuid

pen De jaah t’onjcn boojDeele: en fefjoon onjen Vyand omtrent De*

5e lupDcn fn De boojbaat gctoecfl toag/ en gejegt / Dat top maar helpen,

jlegt bolhje en een Deel boogtolgten toaren / 500 jagen jp egtec

toen toel / Dat men fjen beD^oogcn baD. .flöaac jp bonDrn ong toep»

nig Dicnfï Doen / om Dat jp niet gemagtlgD toaren getupgen te

booten/ cn ober De jaaft tejlttcn; top hoopten alleen/ Datje een

goeD tooojD boo? otto ten beflcn jouDcn fpieehen ; cn Datje aan |]nn»

ne Hcere» en Meefters onje jaaft toilDcn befcmD mahen.

0etonl nu onje ctoce brienDen toel jagen Dat De Commandant e>e twee o-

onje gcbanglicni^ met allecbanDe hleuccn tolfï teberben/ enDat^f“*““'

top juljr Dog niet onttogften ftonDen / joobooöen jpbanjelféaanlnDe den weuop

bomen te mogen gaan ; tolllenDejlglicbccjulftecnflcafonOcrtocrpeo/ «fea.»» ge,

Dan nog langer op Die beDroefDe Rots te beetoeben ; maat Datmogt«'*

niet toejen / en toicrD afgeflagen. JT&cii jonDje naar De gebanhe»

tog cn floot ben in Den Balk , Dog Deg anüecen Daagsi tolecDen je

tocDcrombp ong gebragt: metbeDjepgingcbancxemplaarlykgeflcaft

te jullen too?öen / iiiDlcn top’et ooit afquamen. <t£n om te beletten

baii op Die toijje noopt meer aan lanD te hoornen/ joo .toicrD or#

boortaan tnnac een bat t’cffeng met toatcr/ en Dat nog maat met

eenen booDcm / toegejonDen.
, . „

0e Officiers ban ’t fcljlp hceegcn onDcttuflcben bolhoomen hen»

ntffc ban De eegte gefcljapentbept onjeg toeflauDg : niet joo jeec upt

Den monD bail oen Commandant en banonjcttoce Kameraars, al£

toel Dooj een omflanDig Rcqueft Dat De onje ben ject bcbenDig liaD=

Den fn De tjanD toeten te floppen; luljet toelfie/ onber bede nnberc

jahen/ Dcje Heeren Officieren toleröeu bccjogt oHjcu flaat aan on >

5e brienDen fn Holland behenD te tolllen mahen/ ten epnDe Dcjelbe

Daar omtrent ictp mogten joehen upt te toerften.

0eje Heeren, gccaaht ober onjen campjallgen toefiaiiD/ &aD= d« offiaua

Den De goeüljept ban ong op Die eletiDige ïïatüi te hoornen

met bunne epgene ogen De toaacbept te facfcboutoen/ cn om cc Dep op de Rots

te beter ban occjehecD te bonnen 3ön. Sp moeflrn jcifê beïvnnen/

Dat top in bet tffqucfl/ ten opjfgt ban De groote clenbe/ metp Dan

jupbere toaarbeDen IjaDDen ter ncDec geflelb: fa jp toaten oaet Ijft

fcbelmfe craétemenc oat men an§ DeeD/ joo jeet oangcDaan / Dat»

« opentlgh betupgDcn/ alle$ toat ben mogelgh toa^ tot oitjct ont=

lafiingeeu berquihhlngcln’ttoech te jullen (lellen: berjechetenöe met

enic/ Dat b«b«n fcbwID niet en toag Dat jcong niet binnen fcb«P?*
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Gefchenk
van de offi-

ciers.

U Café
zwemt na

’

Schip.

Komt ’ei in

maat word
tet rug ge-

zonden.

io6 Nieuwe Reys t o g t
boojd namen : top Dutben / jeptienjc / jufp niet opemlijb Doen jon*
bet berlof ban ben Commandant; entonjlen tori bat bp bet niet roe

jal laten, «gnnbelijft borgden 3e baat nog bp ;
gjnblcn gp aan ong

febip bondt bomen / jonbec bat top u een Ijanb repften/ of ponder

behulp ban 0115e floep/ top jullen u ban ganfcöec hitten en met
blpbfcbap ontfangen.

«öcnlge bagen baac na joubenje ong jeet llefbaölg dilcbonöcrt

ponb rijft , toitte bifchuy t , en cenlge flcgjeg met bra nde- en Spaanfche-

wijn. ©at alleg quant ong naberljanb toonbec tori / maat bp*

3onber de rijft , enhclyh omoiiggebKft / ’ttoelhtop meenlgmaallee*
ben/ baat meebe te brrbulïen. I@p toaten tori 300 tojjg bat top al

Dien üoo2caab In be gaten en hooien bet fletntotjen turg moffelden/

om aljoo te beletten battee be jfêatrojen/ ble ong eeten bjagteti/

niet ocljtcc quanten / en be Ijflfdje Dïodaat, boot 3ijne bupbclfche

qnaabaatbigljrpt ong baat ban niet betoofbe.

©ettnltg top nu op be tooojöcn ban be Officiers toel burfien bet*

troutoen / naamentlp ) bat3e ong binnen fcljeeppboojb ;ouben

ontfangen/ lugcballc top jonbet hunne hulpe of bpfianb baar bon*
ben bomen alg menfehen ble upt noob ober al be handen aan (Taan/

upt bteeje ban te moeten betdilnhcn / ;oo jogten top op ttoceberïep top»

3e* upthomfi. La Café , bic een goeb jtoemmet toag / 3ogt met $tocm*
‘ men aan boojb te hoornen, Sulp toag een gebaatltjbe onbetneemln»

ge / niet alleen om bat het &cbip toel een g?oot halfmijl ban ongaf
lag / maat om bat be gce baat omfiterftg bol Requins ofZeehon-
den fg / en beselbe booj 3cet fchabeltjbe bleten gehouben toojben.

.filct-tegetiftaanbc ble jtoatigheben / 30a begaf onsen gehangen
man/ na bat top met brei moepte be p3ete boepen met fieenen/ en
lb toeet niet toaat al mee / aan (lubben gefebuurb habbrn / 3<g te

toatec/ en aan ’t jtoemmen. €oen hp nu al Djiebletdepacten ban
ben toeg obet toag/ begaben hem 5h«ie btagten: en detotjl hp on*

bcctuffcben tofnb en fltoom tegen fjab gebtegen/ 30a bande bp niet

beebet bootnen; en be baten / ble hem geftaOlg onbet dompelden/
beletten pent om hulp te fcljjeeutocn. ©e mattoojen/ ebentoel/

ble bat jagen / en toel methten bat hP bp-na aan ’t jlnben toag/

; bleien met bec haaf! in be (loep/ en quanten fupfï nog ttjbg genoeg

om Ijem het leben te bergen, ©c Kapteyn becb hem opbllmmen/
cn 300 lang binnen fcbrepgüoojD bettoeben tot hp meet bp 3ig 3elfg

geboonten toag; maat 3011b hem toen toeet te rug/ metbstupgfnge/
bar hp ’t regen 3tjn 3fn / en met leebtoejen beeb.

©an achteren ?ic ih nu toel bat top ong ban Die beleeftheben

niet tegt hebben toeten te beöfenen/ toant lb beeld mp baf! In/ 500

top ong becflanb trt bege Ijabben te toecb gelegt ' tóp 3ouden met
bic Zeereu / toen 30 ong op de Rots quanten be3oeben/3o>odanlgemid*

Delen hebbrn bonnen betamen / toaat Doo? top/ sondec onrecht te

ple»
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nietten/ of üa in gebaar te (lellen/ gemahlp bobben bonnen geboj* l 6<M-

nentootben: baac-en-bouen/ betoijl 3P in ben gronb bertoittigb ton»

een ban ons gebal/ en tocl tolden bat top ontccbtbeccDig badge&ou=

ben en toieebelp geöanbelb toletben ban ten Dlbb en BEUL, bic

«lf netupge en Hechter in 3P epgen jaaft toag/ 300 souöen

?n ome blugt toel toat te bulpeJtjebbcn bonnen boomen/ ’t 3pbat

3e het 3tnbec / ;onbrt quanfuig baat op te benben/ toat nabec bp

be Rots öabbeu uutgetoo?pen/ toant 3uljc raaht nlcntanb ; of bat

in/ pfctteURenbe/ De koers toat bigt langg be Rots been grnoomen/

en in ’t boojöpbaten eenige lupben gebojgen öQ^ben / betoelfte 30

Daar op een tolot of eenige plantten taonben D?ijtjen/ jonbec berber re

onbersoehen toic en toat boo? tnenfeben bet toaren: toant t)ct 30uDe

neen onmogdpbcpc setoeed 5Ö« / bat’er '$ nagtjS te boocen een

S>chip baat omtrent toaëge5ouben/ en Datbijf.matrosen / op plam

ben cn anbcnürê met be boob toojfirienbe / een anber &djip in sp
koers toaren ontmoet/ cn bug enhd upt menfebdp mcebogen en

barmhftriB&ept gebojgen toaren getoojben. JBot 5toacfgi)cDcn

men 00b gemaabt mogt hebben/ men Öab’er altijb upt geftofï/ en

raab toe getotten: en inblen’cr in Holland of te Batavia al ictg te

bjecttn tnas netoced/ 3°° 3®bben top/ bie onse boepen bcrbjoohen/

en ome betloflersS berrafi 3ouben gtljabt hebben/ alleen aanfp?abr,

lp cn te bcfcpl&igcn gftocefl 3p. föaac 3uljc toierb niet een| in

obcrlcg genoomen ; cn ben armen La Café quam nog ben 3dfDcn

abonb toeerom / 3eer bebjocfb 3pbe ober be beclorcne moepte. <©eam
Deren / bie ooh ban 3ing toaren getoeefl om langg ben 3df0en toeg /

tc toeten boo? 3toemmen / te ontblugten/ becanberben ban boopiec*

men / 3icnbe bat bet Dog onmogdp toag om bun oogtoit tc be=>

rC

öSenige Dagen baar na beranberbe bat g>cl)ip ban legplaat^ / en Onze billin-

toceb tod eengroote mij! berber ban ong af. ïtëprefolveerdenebtn gen onder-

titel nog ten ttoeebcnmale een onbernceminge te toagen/ en bonben

ten Dien epnbe on3ü koffers , 500 aljS top t beft bonben / aan mal maar mis-

ftanberen bafl/ buIDen Oesdbc met on3c ftleeren / cn maaBtcn er lukt.,

een vlot ban / op b°°pe üan öaac mccüe °?n &00 ?0 tc 5UlIfn It00:>

men/ neemeube De nagttoaar otn ban Ijct Eyland niet begluurbte

tootben. ©ermitg ih nu 3idtdp toaé / bjoegen 3p mp op bat vlot,

en begabeu 3fg 30a op toeg ; maar top quanten 300 b?a niet in Den

(iroom/ bie 3cec fnd en onë tegen toaé / of ton 5‘igen be onmoge-

Iri&bept ban bie onbeeneeminge / cn toaren gdtihhig bat top toeec

ianb ftreegen / bediesenbe te gdp alle Ijoope om op bie toi)3e oopt

ban bie bebjoefbe Rots te 3Uiien gerahen ; en een toepmg tp0 baar

na 3agen top/ tot ong groot leeDtoejen cn berbjiet/ bat &cbfpber*

trePcn. _ . .

©ct ncbcutbe onbertudchen bat De Commandant quam te troutoenv (0i met
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ro8 N i E U W E Re Y $ T O-G T
met De Dogter ban een ouD bctooonDer ban Dat Eyland: of fm nu
op Die bjuploft een goeDc (upm hreeg/ altan^öpgaf te Dier tiiö
la(i Dat men ftip aan 3lanD jouDe bjcngrn- $ct toag cupm dnt
maanben Dat ib gejugt öaD in een fiaat Die Ijem niet onbeheiiö toa$.

> 5P 5*>S (Km niet / en honDe oob nirtg tot boojbecl bon mijne Ka-
meraars iipttoet ben : maat Jjet booiDcel ’ttoeJh ift upt Dit tietje
tiob/ toa -3 / Dat De beetete fpfjje / en De aangenamer luctjt/ nin
mijne eec(le firagren toeDcr gaden- (©nbertuffeben bleien De ttore
onfcöuIDigen / Die nog bp De ttoec befrbulDigDen jaten / en toegeng
Öunne jonbijept en (ierbte altrjö fcijs toarru gebieden/ in De ïdfüe
5iebte Die ib gcbaDt ijaD.

£p fcb?eben aan Den Commandant en baDen fjem/ bp biflbe Dog
500 goeD 3511 en (jaten bant oob obec / 311 5011DCI1 in Dicnfl ban bc

- Compagnie toedien / sonber eenrn penning te trebben ; maar ;n
bregen geen geftoor. .f^aDrrljanD brranDrrDrn 3p bun gcbcD / rn
finetbten om toat berfcij vlees; Dog toen guam'cr dooi renen Dag
toat menfcDeluhöept in 3tjn gemoct op/ 5df^ tot 300 bcrreDatfjnee
een half 3°nb: maar Dese bcb?epginge gfng’rr cbeiitocl mee ber«ID/
Dat ingeballc iemanD maat geDagten maabte om op [jet Eyland te
bomen/ om toat rrDen / of op bont topse Ijet ocb mogt *«»/ fm
3011 bet tot op ’t puntje ban 31J11 Doob toe beblagen.

9» öfScn elenDigen toefïanö bieden sp tot aan Den tnD Der regen
en toinb/ Die getoelDig burnte ougemahhcn ber3toaatDe: en Denne*
geiiDcn Febmary ffoiiDcn 3p een berfcöiibbelybe Orkaan upt / Die
300 ongemeen toag/ Dat De allerficrhfïc hutten op Mauritius 5dfö
bp-na alle ombetre gefmeeten / De planten bertooefi / en een groote
mcenfgte boomen upt Den gtonD gcruht toferDen. j©cn toifï 3tg
neegeng te bergen,- ja in De fïeene huy Zen 3clfétoaéniemanDbfp!fg.

ï^oe ging öct Doe met onse arme ballingen/ toaar ban 3ig een /
namclijh Mr. Teftard, Dien Dag met een meg (jaD Doen laten i ©un
flegte Cabanes fïoof al0 baf booj Den tafnD hieg: en flunne bleccen
toietDen in een oogenblfb Doopiat en beöutben ban Den regen: ja3p
3elfü souben Don? Den toinD beeboert 3ijn gctooibrn / inDien Dc <J5oDDe,
Iijbe boojsienigbept geen gaten in De fïeenrorg fjaD toebcrenD/ toaar
f»i 31 onöet ijet allerstoaarfïe ontbeer/ feboon met honger / bouDe/
en sfehte beladen/ al 3ingenDe Dejj ^ecren lof groot maabten. Sp
3*ten 'er bier-en-ttointig uren lang/ 3on0ec booj ben Dag te Durbcn
bomen/ en De elenDige 3ieben leeöen bp uptneementbept bed 32>c
ontmmfcbt* Commandant met 5tjn Faraos beet/ öaD geen mcDeln-
Den met .* in tcgeiiDeel/ ttoce Dagen na Dat untgefïanc outoeer
toag bp nog 300 ontanrD/ Dat bp De ttoee bcfcbulDigDe»/ toiiDec
reeDcn of eenig bao^tomDjf}/ aan malbanDer DecD (Iimten / nfet-
tegcnfiaanDe jn recD£ in De hoepen gehluntferb/ en 300 Sieft en afge-
mat toaren/ Dnt3c naulg> De betenen ftönDen boojtfl-epen.
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gcflooten Mn tien «jus,
3lano gtbjngt/

s«r0£nr»^s.4»«' »?»£“mSs
5T„«nS,‘iS» »»/» ' Ro’fs

en' gaf ta(l Dat ift beneffeng Dm jichc ooft Dcrtoaatt? 30, 'ö£ Öi ?agt

tanjoen/ konbec toe te laten öat ift Ijnn enig fpjaft. ?llfcÖoon Ift

Ocnoegjaam bcrflelD toap/ 500 quara tft ^u,nfflLï£
R
©oé

cf Ift fiojtte in / en ftreeg mijn ouöc quaol öc blocDloop tocer. ^oc

PrJ JLL DO f, fmeeftte en toac ift baö om op nleutop nog een? aan

^C
«.h,aV»» ?! ninacii toozDcn/ het moflt niet helpen / ituju ber=

,a
"J Öftfn DCn tofni gcfl.gni ©ejen BUSIRIS sogtonpmatic

2* SSameria™ f te tmmlrn en te Doen flecOen : toant op

ïoflnöcuoft onp om balkte laten bjengen / Do?fJljP niettoel Plagen

^ M? Teftard
V

een tot WchulDigöfn / Boclenöe Dat bp ban Dag tot

haf,
r

r taiccö/ fielbe 00 i aUcg in 't torrft om tc ?ien of ÖP öe ge-

S-wSSSSSS
5 Tdc gcbanfteillTe ;oubc flapten/ 500 alg b«i Gorar!gotl

S

9/ f. . mmr «f te herneefé / tuit tbietD niet ctnp aangeb^ocD*

^rWrftciibc Dan Datalleptoat bP -ooft aantoenbDc btugteiooptoap/

cru hrflnnt non soiiDct betlof otocc te gaan / ingttiaUe bp te

nam Ö
EanS tnS? enS of bP S De bofleijm/ onDcc De roomt,

maar ftan^ toe jag/ 5 ™ °' ÖP
naamDragenD £b#<m

JlDaac al eer top ïtjn Deoebigeom
bem ;oo batöncftmg m pg gcaaD ban Deje onaangename
mnTS«SM!^ n ' At "beelD ift mu in/ niet berOrietig

5‘W/^.Vhm SSm te plaatje o^cr baillngfcbap eenp te be»

fSptinW mitpgaDerp bcrfrtjepöe anDere Dingen Die onë alDaat toe»

ijcrboéren.

1Ö94.

De Com-
mantdant
laat een van

de zieken 32n
land komen

;

Nader ver-

zoek van Mr.
Teftard.maar

woid ook af

-

gefiagen.

Neenu eeu
zinneloos

befluyt.

twaalfde hooftdeel.

Om de zwaarmoedige gceften teverdryven, begaven on-

ze Ballingen zig aan ’t maken van hoeden. Hoe zy

daar door de gunft van ’t volk verworven. De be-

woonders van Mauritius fturen fotntyds } dogbuy-

(0 3
y ten
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ten weten van den Gouverneur , wat ververfmg ot>
de Rots. Zy vinden een zeldzaam middel uyt om
vis te vangen, en waar. Vangen een Zee -liane
van ruym zedig pond , en hoe zy daar door in ge-
vaar van hun leven geraakten.' De zoogenaamde vo-
gels Ferret , en de Flut o befchreven. Onze Ballin-
gen relolveeren ten tweedenmale een Schuytje toe te
dellen. Waar uyt de wérkftofFe beftond, en hoezv
er aanquamen. Voltooyéfi het zelve , en vinden J

t goed.
Zeldzame omzigtigheyt van onzen Auteur met de
zijne wegens het zien van zeekeren brand op Mauri-
ttus - Twee Engelfche Scheepen koomen op de Noord-
welter Ree van Mauritius. Een van die Schippers wil
onze gevangenen op ban en boete afhalen , om dat hem
volk ontbrak : maar word van een onweer overvallen.

ftonöen om 0115e
top tui alles in ’t tacrft flelöet» toat ton ft

Geeiiige Melancholie of 3toaarmoebig[)rpt tegen tegaan / too toa* Vr,™fond van 011ÖCC 011$/ DC bp liptllCfmmt'imt DfCfiir» m h -mhfr» vfiMis-
0

t
C
5
en

Ï5S:
“ Koon tr mahra ^...«1,“®,??*!!^%.“ ffi'Jff

incji boutirn uipcenige toepnige fïaan op een ban öe rtoee klevnéEylandjes bie bejijöcn onje Rots leggen / aeïnft in he nSmdSS^
* figuer te 3fen 10. «H De' maan nimto ofbottfitSmet laag toatec op bie Eylandjes hoornens inbornen hm

moqite bröoeföen aan te tomben om bie bïaben te hebbem
f

wat voor- <È>c3e bonb flreftte niet alleen om 0173e bJocfgerflfcrc rrebaatm t•

v“ hadden”
31
1 01001 n°8 Öulpe en onberflanb toe: toant bie

en waarom. 9®e&en Quamcii bc roeperp / Die ati0 t’eïfteng bcrberfchina braaten /300 aangenaam en plaifieng boa? / bat top / met eenioc am Ln!
bececren/ gefjccf in Dun gunfl geraahten : en toanmefbe betooombenban Mauritius bie geringe toethen 3agen/
3obanigen befjagen in/ bat bcrfc&epbe ban De geenf / aan taien
eenige gesonbrn tjabben/ oup/ bupten toeten ban rnm'iw iv!

1 top

nlleröanbe bcrberfcfjinge toef^iSfen' / Seï?
fJreftren. JDe maatp/ bie onj* provifie üeagrm / beS >er m, <fn

Ho ,

öa
*l

00ft
i

a
!
toat brcfTe hoü bp/ ’t toelh onp fjeeï beelDeSböefb

Sa«2
,di“ Btrmitp top nu ooft grootc begeerte fjabben tot l!ct bangm ban' is , om op bic toijjc af mee onse noobbruft te huloe te haamen /

rn bat mm eng nïtrjö onje epgmc netten getoepgetb fjaö/ 500 gfn»

gen
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oen top heenen en namen een (lub ban een fpac of lat / bic nog ban

onse bectooefle brak toa£ blijden leggen/ öeeben aan ’t enD ban De»

lejüe een gcoote fpijbec / bie top bonDen itecfien in t oube (jout Dat

men oné te bcauDen ijaö gcgeücn/ en met Dat mftrument priftten

ton nu en Dan big: toant tuflcljen De Rots en De Ree van Mauri-

tius, Daac oe fefjeepen geineenlyb anbecen/ legt een gcoote plaat/

Die met liet lage toatee ban De Volle en nieuwe Maan Dcoog loopt;

in todbe plaat obcral bctfdjepDe (lobben en Diepe fiupleri ban Drie

of bicc boeten 51311/ toaac in altijD/ a\§ tjet toatee afgdoopen i£/

be eene of D’anDete foott ban big obetblijft: in Die buplen nu toag

het Dat ton met onsen beflagen (lob De bfê harpoeneerden.

^at hunojc alDup beöagt tjcbbenOe/ toaö bansulhen gcootennut/

bat onö nabcchanDt nooit btë ontbcali. ©oojgaang toaccn top tod

pooi agt of tien bagen boo?5ien ; en öaDDen een miODcl uptge*

bonDen ban 5e goeb te bonnen Ijouben. <0p sechecentyD toacen top

besla eene te bangen/ of O00D tc flaan/ bic ong bp-na altemaaïöet

Iepen soube gebod Ijebben/ sunDeeen afgujfleltjbe flang / bic meet

Dan seftig ponD toaeg/ en ton/ fn on;e gtoote onnoojelljept/ boo?

een Lamprey, of paling aausagou. 3Dcje getoaanbe Paling
,
gtiam

oud/ om De tonac&ept te seggen/ alg toat ongemeen^ booj; maac

bet Dict baD binnen/ en top toifien niet Dat’et Zee-ilangen toaccn.

(0ob toaccn tap getooon öagelijjc 500 beel Dingen in De see en op ’t lanD

fontDebften / Die ong alg toat nieutojS boojguamcn/ Dat top upt De

figuur ban Dit beef! niet anDecg bunDen befïupten of tjet toag een

foott ban Paling Die top tot nog toe niet gesien babben/ tjebbenbe

toat meec De geDaantc ban een Slang ban toel De gemeene Palin-

gen gin Dec baab/ Dct Oiec öab een ftop alg een slang
, of Cro-

codil, en toag toel getoapenD met fjoebige; lange / en fcljccpetan»

ben / eben eens alg De Bel-fiane, Die men boo? ganfey America

binb / maac bed stoaacbcc. ^fe Daac/ jfpöcn top / een bceem*

be Palin» , toat monflee 10 Dat! toatte pffelijftc tanDen fjeeft Öpl

jiiaaac/ toiecD’ec gebraagb/ Ijebbenbe Zee-honden, De Snoeken,

en Dunsent anDrte bifleu ooh geen tanDen t <!5een Stoatigljept j tan*

ben of geen tanDen/ top moeten ’ec ebentoel ban pjoeben. 113p Hoe*

gen l)em Dan met (lobben De fnoet en Den bop in/ en boecDen öcin

Pi tciompl) toeg/ a!0 of top altcmaal 50D beel Sint Jonflen toacen

bie Den Draak IjaD obectoomicn. JBp bonDen be onDeugenDc bt£

ban Dat Diec seèc bacD en bie0 ban fmaab/ 5°° öflt tot

oipi gdtib/ niet bed ban aten. ...... ,,
30at bcefl toaé toaaclyb bergiftig : taant top bielen altcmaal in

een g?oote flautote , caabten ongemeen aan ’t jtocctcn; en bcaalh

ten 't ingetoanb bp-na upt bet lijf; fa lb booj ntp ban in opcegtig

hent «eggen/ Dat lb in een stoare ?ieftcc bid. <tfen ganfefje maanD

lang DaD (ft dcnDige fnfjbing fn ’tljangenban Den bugft/enpber Dag

1694.

CD WtU.

Vangen cea
flang van le-

dig pond,
en meenden
dat het een
paling was.

Wat onge-
mak zy kre-

gen mee daac

van te ecten.
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De roeyers

kenden dit
dier ook
niet.

Beginnen
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wurom.

Wat op de
Eylandjes ter

^yden leg-

gende, te

hïicn is.

m Nieuwe
Rrccg tft tcgenö öcn abonb D« Bootte : een toebal te aanitterftcn&
toaacbfget/ om bat De ftoort£ Daar om fïreeF$ t'eenemaalonbefirnö

jf-
dBrjn Kameraars toarcn’er ooft getorlbig qualijft aan. gjn torn

bcbrorföen tocflanb jittcube/ Paften top ewlge fjoutoen of tecFieng
om goog / te Bennen gebenbe bat tou om gulpc becleegen toatcn;
bog jnly ma?' te bergecfê.

föocn nu 0113e bezorgers* tec gejettc ttjO bpong guamcn/ becter*
ben top grt gcbal/ en toonbcn gun be hop ban be Paling; maacip
gabrn on£ alfcenlijft tot anttooocb / nooit ietjS DicrgelnFié gezien te
gebbcn. ’t &cggnt al£ of Die menfcgen nergens beel acöt opfiaan.
J0p raafitcn eocntoel ban langsamet ftanb toeer op oné flel / met

een baf! boojncemen / nooit ban Difcgeigficn Paling teeeten: ftoe»

Seci)

13” °n^ e£*tfC n *Ct **onöm *n^£ ^öen Ööt Öft ccn flang toag ge^

©nbettuffcgcninrenben topaHetcjuiren berfïeit/ tot gzoote breua*
be en tcooft ban be $erc Commandant , bfe on3 nu ceiig boat 3onb
ban een tugtige Hinde, en ban ccnji mat bebiicden Citroenen ban
3ijn byland, toelftc Dog 5ccc fcöabeljjft yjn : örbbcnbe rebrn bp tig
Seleen / toaarom gp oné niet opcntlrjft liet ombeengen of bergreuen

©ccinirp 'cc nuganfcg geen goope meer obetig toasS om oopt ban
bie romp3alige betblrjfplaatg af te ratten/ 300 bonbeii top geraben
De ryft, Die be Officiers ban ’t £>cgip ong gabben mtebegrbeelb /
300 bed te fparen al£ top ftonben. ïDp aten er maar ttoeemaal tec
tueeft ban/ en ban toag ’t felfteng fmuldag. löp namen öoojgaantf
ttoeeponb ban gcmelöe ryft, en get seftie tot meel gemaafit geb-
benbe / mengden top ’t met een seeftec foojt ban aangename Citrullen,
Detoelfte on_0 gepmelijfi Dooi bete en grene/ in bergelbinge ban onte
hoeden, ban grt Eyknd toiecben tocgr3onben. <£en toa^’cc onder
ong

1 (maar ift toeet niet toie; bie 3{jn boetten nog niet iaten ftonbe/
en fielbe booj/ om be anderen ccnp aan ’t lagegrn te ijelpen/ bat
men bie ftoeft in bieren begoojbe te Deelrn/ en ban onbec 31J11 bnben
te toeepen/ toie af 30U (ïaan ; ten epnbe be bijfbe op bie toj)3r Dooi
een foojt ban mortificatie, ofbrcloocgening/mogtteeccn/ geinftbemunmkken in gunne pjoefjaccn / te ftunuen 5ien eeten jonbre leed»
teersen.

3

<Dp De<0altpen/ in be <0cbaiigengup5en/ en 3dfê in be beoebig*
ftc gelcegentgcücnbic FaiigFttoijlfg en ban een langen naflcepujn/
bergarö men fn be plagen / en toojb 3e 300 getooon/ bat men De,
jelbe booj ’t een of ’r atibec bermaaftje al 5oeftt te bersetten.

geb gfec boben gesegt/ bat 0113e tïotg tuflegen ttoee ftlepne
'LpIanDjcS fn lag/ toertoaartg men met laag toatec/ goetoel niet
5onbcc mofpte geen ften gaan / en bat op een ban bie Eylandjes
onber anberc boomen / ooft Lataniers (ïonben. ifct aiidrcEylandje
lag bloot. <0p öeje Eylandjes mi bergaberbe alle abonben een gjoo»

te



i6g 4.
van F R a n 9 o ï s Leguat. T

1

3

mmprfjg*S5ÜSSXSE/&&& SS
X.Ü

C

U!“«>' V «&•»<* »p /
ra 011 'tW9'

plaat# / cn 3ulj:
«J aaben l>an Fcrretten, omtratvmde ra-

S^SSr^%T^mr
San oc jongen Wegneemt / 500 Soa men
Dieopöet Eylandjejgn/ aanflonö^ öc jjatet ecncina.

j

• *~

b Dc

ZSÏÏÏÏ ISi’STrlw^X’ Sa’at Jltóaau.oopt

^ S^TiaterfnXaSonöcè üe mititfeonbetfïanöbergaan.
aa&n top bc eecflemaal op een.ban We

z

yn „ iet

ten ton tori dricflf !‘^.
d

a
0UXSAa

; Teeclïc üccl beten goeip£*« t0

sHS3StHHSSSsH;cec ongejonö/ De cpccen toor
3 aeöiirenSe on£ becblijfal?

weet goeö : toant ih roaaft fiaa Dat top/ gcon^nae ^ {JC&

J
cn /

Daar/ ten'

1

S ouLtiSVljn beftoomen. ©emrtbeepeten&eïM en WMWm

“SnLlm «I W S £%K5 -

o*c raS,,t,m / in wlto atscwl«K /ito**-
hp herren bjduDcn / of tUCljtiQ 5D^’ ^

^r *u Ainhf rn xccrS»U m **/ ?5
ongejonb rê / 30a namen top onjen toePjugt tot oie j

üpjonöcc al# on5C tolfircp
ma.

( toami/ en
2tlfcl)oonec nu en Dan a

nfnaTacnmii c boa ma ïr onDec malftan*

*» X2



Vsn de Plu-

toos benef-

fens eenige

zeldzaamhe-
den diei hee-

ften,

Vinden een
Schildpad

niet i joeye-

ren.

Venus Schul-

pen.

Maken we-
derom een

boodtje en
waar van.

114 Nieuwe Reystogt
Sulfc een verfnapering 5ouDcn trebben. jfëp quatn bp biegcïegcnt*
Öfpt in Den jfn öe hlagte üan Den bmtgten Guzman'd’Aifarache,
Daar BP scpt' ©at Bent 390 Darmen bp-na ober öe tong fcBooten/
toanneet Bp onDcc ’t reten ban een eperftnipf öe tecre bccntjeg ban
ongeboorc kiekentjes tuflcBen sijne tanDen Boojbc ftnappeit : maar
5ulfte gcöagten bjagten fn mp ganfcB geen tonlginge te toccg / om
Dat öet fpjechtooojD / ’ttoclh ift nog eeug grbmpbt [jeb/ bpmpboj*
bomen tuaac toag; te boeten / dat den honger de regtefausis; bps
SonOcr alg ’t gecne men eet enftclijft niet Deugt öan upt fnbeeiöingc.
©aar quanten ooft nog anöere vogels op onsen Rots, Detoeibf

top Den naatn gabcn ban Plutoos, om öatse 500 3toart toatenalg
havens. %\\ 3tjn ooft ontrent ban öe 3Ctföe geöaante en Dibte / upt*
gtnoomen Dat Den beft toat langer en boo? brom ig/ en Dat De boe*
ten 5yn alg Die ban een Endvogel, ©it gcbogelte ontbauD 5(3 3rg
bolle inaanDcn ban ’t jaar in %uj 3onöcr Dat men 3eoopt 5iet7
maar De anöere maanöen bomen 3e op on3e Rots en bjoeötn
Daar. ïfungefcbjmttoblinbtbp-na alg hrt bolftcn baneenbalf. Êp
maften ’g nagtg een pffelyb gcraag. 25n Daag 5tjn3e serr ftil/ en
300 tam / Dat 3e De cperen ban onöcr 3(3 laten boeg nccmen / 5on»
Der ceng op te rö3en. %p leggen Bunne encrcn In De boIligöcDtn
ban De fïeenrotg 300 Diep alg 3e cenfgsing bonnen. ©e3e vogels
ballen 5eer bet/ fjebben een blcse fmaab/ fiinben ongemeen/ ensgn
ÖecI onge3onD. £>ct)oon De eperen niet brei beter 3tjn Dan ’tblceg/
30a lieten bop cbentoel niet na in rijö üan nooD Deselbe te gebitipbèn.
«©emelDe eperen 3tjn tuit/ cn omtrent 300 groot alg Die ban on5e
Bocnöecen. Wanneer men Bun De eperen afgenoomen Beeft Wiegen
3e upt Bunne gaten / cn begten 300 lang tegen elbanDercn tot 3e
oberai bcbloeb 3ien.

JBannccr top op 3cebeten abonb ccng gingen toanöclen/ bonöen
top een Zcdchildpad, Die ong bp ubtnrrmcnfBept tori te pag quatn/
taant top leeöen gebjeb aan Dirrgclijft fïag ban beebcrfcBinge. ©e*
3clbe toag ongemeen bib / en lebecbe ong bp De BonDert en bijftig
eperen upr. ©it ig Dc erniglïc Schildpad getoeefï Die top in al
Den t ijD Dat top op Die Rots 5aten , gr3icn Bcbben.
Ccr plaat3e Daar top bffcB gingen fïccftrn bonöen top berfcöepDe

fcljulpen/ gemeenlijlt Venusfchulpen genaamb ,• 3ijnbe"langtoerpig
ronb , ongemeen feaap/ en alg een Tygergebïaftt: men bonje Beef
nctjeg booj 0?inlt-fcfjaaltjeg gebjupben.
©cmrcraig al teregtmatige bjeesc Die topBabörn/ Dat öe altoog

onbctbSDDclijfte Commandant, lngebnllc B« een of’tanöer g>cöip
op De fiee rnogt bomen leggen/ ong Dog niet 3ou tofllcn bcrsenDcn/
DecD ong al tocöerom op mfDöelen ÓcDagt 3Bn ban ong naar ’tccrfïe

&c!)ip te begeüen öat’er tnogt aanboomeu. i<Een Dfen epnDefmceD*
Den top Dan in on3e BatfTencii om oo nieuto toeöet een’ bootje toe

te
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te (lellen Bermlté ton nu De gunfï babbeu banberoepn^/ enooh

ban eenigc Inpben op ’t Eyland, oau toien topi ban tijD tot njb
Hoc zy sa:!

liocbics habben gesonben / 5°d bequamen top bertcljepDe bartebclleu de (tof quj-

en oflehtmben/ onDec boojgeben ban’et fcöoencii af te 3tillcn iv.a- wen.

fien •tn gaben ooit/ op ong becjoelt/ brtfcbepDf fpatren; en niet

loochent inregen top bihtoifê/ onDec aller IjanöeboojtoenDse^ban’ec

Dit of Dat mee te 3ullen Dom/ toat teer : 300 Dat top op Dese top3C

in ’tW ban De nooDtotnDigfle Dingen boo^len raahten.

ma niaahten baneetli een gecaamt / en trohhen’ec toengenaapbe

bellen omljeem : en na Dat top ’t bolb?agt fjaDDen 30a al£ top befl

ftonbtn / tolcrb ’ec De pjoef ban genoomen / en bebonben Dat top et

Dienfl ban Itonben Ijebben. <©p bat 3p ebentoeï/ Die ongeetenb/ag*

ten / Dit niet getoabc niogten toojöen/ 50a becbecgDen top bese boot

in een b°* ban De Rots.
sl00pen het

éetgebeurbe ceng op 5ccltecen nagt bat een ban 003e maats Schu^ je

her toorbenbe / juptf 3i)«^ oogen nan ’t Eyland flocg en een groot weet, ca wit-

buur getoanr tolcrb. J|p riep on£ op/ en top beclbben ong in Dat »m.

het Fort branbbe: toant fcöoonbtt vertrek ban DenCommandant

,

het Macazyn , en ’t Wagthuys ban ficcn (0 / 300 befiaan nogtamsbe

onDrre tooonlngen/ en 5clfë bet hlepne Kerkje maar upt boomtah*

hen en blabecen- 3©p begonbeu te bebenlmi/ Dat ingcbaUe De Daa*

Deró ban Dien bcanb niet öaaflelijlt ontDcht tolcrben (toant top ficl*

Den bafl Dat 311!* unt quaabaarbtgbept toa£ gefcljleb) De Comman-

dant oneï imffc&len 'becoagt soube Ijouben/ of beftlabbcn on£ baar

mee / ten rpnbc lip Dep te beter gelegentljept mogt binben / om on£

erger te mtébanbclén ban bP tot nog toe baö gebaan. <©ng quant

al berber in ben 3in / bat men ong mogelp toel eeng soube hoornen

vifiteeren en ingcbaiïc ban febuptje gcbonDen toierb/ 3ulp een

groot ngterbenfien 3011 geben. 30p namen Dan Dat fïuh toerhgtocec

t’ ccnemaal upt inalhanDecen / en lepben t)et in 500 becl fluhhcn ter

neer Dat 3e altoog Daar geen quabe gebagten upt hanben cpma»

ïbennig Dagen baar na beeb De uptfiomfï toel haaf! 5^ri bat on*

*c giéftngen nfet bUntcnfpoorig toareu getoeefi : toant De fioeperp

Die on£ reten oberbragten/ 3epben/ Dat men nlemanb anberg bet*

Dagt hab gcbouDcn ban ong. £p bcr&aaïDcn on£ berber cenlge om*

ftanblgbfben ban ben branD/ toelhc ih bier/ met beclof banDcuEe*

«t / tuffchm- in 5al laffcn. K . .

©e Commandant toetenDc bat 3eeftec stoarte (laaf in De^ heulten wy?.e op

nefnoept ijab/ 3cpbe tegen? bem; ik zal u laten kaftyden. ©e top--

% nu op toelhe men bat foort ban menfeben (leaft/ toanneer 3e op £eenlyk
ge'

De rene of D’anbet mlpbaab betrapt 3Ü11/ f0 / Dat 3e ganfeb naaht

op een lobber gefpannen / ban met een roebe ban gefplceten rottin*

aen firengelrjh gegccffflb/ en epnDelgh bc beblorDDe ligebamen met
* 1 | 2 zout
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116 Nieuwe Reystogt
zout cn azijn getoreben toojben. ©c armen fialgi brcescnbe batfm
op Dicrgelpen toö5e 3ouDe gebanbelb too?bPrt/ nam/ 300 afó hn
Öet brepgement geboorb fjaö/ öe blugt/ cn fpanbe met ren ban mn
Kameraats , en ttocc Zwarrinnen aan om Den branD in ’t Fort te
fieeöen. Sp boerben bun boojgenaomen toerft tipt / maar toierben
ooft aanfïonbg geftnopt/ cn nabcrbienfïegeflraft: De ttoremanlnn*
Den DeeD bp lebrnbig tabraften / cn De ttoee bronpperfoonen bannen
€ene omfïanDigtjept berbaalDen 3p ong nog ban De laatfïe Den

ttoee nii$>abigcr0 / en betseefteeöen ’t met 300 bed toaarfrfmn»
Itjftc omfïaiibigfKDen / Dat Ijoe brceniö De 3aaft ooft frftftnt / (ft enter
reeDcn btb ban 3c te grloben. ©63e bob Dan altijö getncIOlfï berxnt
gemeeft op bet fpretai met De bobbellenen. Wanneer lm 0nSe
plaatje WGeregt# qnam/ baO bP 3«c infantelp/ DatOoa/e-
tnanD ban De Affifteoten 300 gocD toilbc 3jjn/ cn rafelen nogcemne
fpullctje^ met bent ; bhupgciiDc opcntlijft Dat bp Dan sonbrr cent*
jeeDtbe3cn joupe flerben. €>f bn baat öepmcip iet? mee boot ge®

KKtwKwn?
9 tÖan? nlfmanD öaö smegentöept om

m Commandant bielD 51'g in Ditgebal t’ccnemanl bupten fefteutö/
cn rnoepDe ?iff nergens' mee: taant De oncrgtbecrDige hanDelinom
ban cenigc 3bnec boojjatrn boDDen De Heeren van de Compagnie
berpligt De Gouverneurs te beteugelen; cn ben geen anbece mant o*
ber te laten/ Dan Dat3e in ’c puft ban De Regrsgedingen too mrr
ontrent Mooren alg Blanken, alleen maar inifiudiemorfienfifben
©it befienDe Dc tegentaootbige Gouverneur eens seffg / ren ominte
baH 0113e befcbtHDigben: taant toanneer bc eene op teefteren tnb een*
ber3ogt Dat men ben maar te regt 30UDC Pellen cn 300 lang niet ne,
bociD bouben; 300 anttaoojbDe bp &ccl nabruftfteinft/ Het hapert
aan my niet : indien ik de magt had ik zou ulieden haart helpen

©crmitsS tft Dog toat bupten De gcmcene taeg geflapt ben / 3allfthiêc
tttffrben bepbeii nog 3^00^0; ©at Dc Commandant en cenigcanbe#
te Die met tjem in 31)11 Ijupë taaren/ toerft fjaüDen Datje ben brstiD
in bun IjemD ontquamen en 3fg op bic tapse bergben. £P taaren
bun leben brrfcUuIDigö aan itehtt gebangen/ Die in 't toantH
gebocib jat / cn Dc blam eetlï gemaar toierb. öct befte ban allen
toas/ bat Ijct Magazyn beftouben bleef.

? 1 a cri

©uitrent tcbler ttjft quanten ’et op De Ree ban De ïDoorDtuefrrr ha.
benttare ^ngelfcbe ^cbrepcn ten anfter; SSSSSSS
rnpm ttaaalf mijlrn ban onje Rots gelegen mag/ 300 mierben tap ’et
[Kt minfle niet ban grtoaar. ©e Commandant bab ou stoareffraf,
fe De Socperg bcboolen/ geen [Kt mm(ïe Ding baar ban aan ou/te
laten bluften; taant bp bcelbbc 3I0 in/ bat top ban alle on3c ftiag!
ten soiibcn mfpaunen/ en ong3 bcctoaartg begeben.

5 u

jBcn beeft ong naberbunD gejepö/ Dat een Der Kapteyns ban Dfe

ttaee
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ftocc «öngclfche fcljeepen bcrpaan öebbmöe bat toP öflar bap Be*

hoiibfii toietben /, in ’t jin bab onp af u bom balen ; tfn bede

itpt mcröcTijbcn / en ten bede om bat bp bolft gebreh tjab. igp liet

Dan bc floep in ’c mater ballen/ en jelfé Wapenen niet cenige

ne liuhje^ ïianon/ om oné/ beg noobg/ niet geWclb te ligten ;

maat een onbieer oberbiel ben / en prembe be uptboednge.

DERTIENDE HOOFTDEEL.

De Auteur verhaalt hier verder de onderneeming van Mr.

Teflard , en hoe ’t hem de eerftemaal mislukte. Hy
vertrekt de tweede reys by nagt zonder een woord te

zeggen , en waarom. Hoe hem die togt verging. Mr.

La Café volgt hem op ’t zelve fpoor; komt behou-

den over ; begeeft zig in de boiïcben ; word gekre-

gen en weder by den Gouverneur gebragt. De Gou-

verneur doet de anderen ook van de Rots komen. Een

Hollandfch fchip komt te Mauritius ,
met bevel, van

onzen fchryvcr met de zynenaar Batavia te brengen.

Leveren een Requeft over aan den Scheepsraad , en

• tot wat eynde zulx gefchiedde. War Diodaat hen

hier over nog aandeed.

Nu tal ili Weerfteercn tot Ijrt beflunt ’t Welft Mr. Teftard genoo*

mm fjab / Ijet fioPc Wat ïjet Wilbe/ ban naatlanb tc gaan /en

be mibbrlcn bic bp baar toe in ’t tocrh fielbr.
,

Jöannerc fjp ban tag bat jijn quafll allcnrïjen£ toenam/ tn bat

De Commandant nog na gebebeq / nog na beloften toflöc hipperen /

;oo bat’cc ganfclj geen öoope Wag ban t’cenfgcc ttjb bcrloil tc 311U

Ien Wojöcii/ alfcljoon ’t ren of anbec £>cl)fp al tc boojfcbp' /

300 bon bejen armen man Ote brift bie bP Ijab om n bc AofTmen

mat beter boebjcl boor 31)11 gctonblfcpt te yoefien/ niet langer Wee*

berpaan. maaftte 0113 m ontwerp bchniD ; Dog 0 oe top t

hcfrbm of toenbben / f)et qiiatn oii$S heel 5tooar cu gebaar! >h boa/,

m» wierpen BcmberfcljrpDe 3Watigljcbm tegen; namcntlgl! /bat bc

oiaa rupm ttoec mijlen groot toa?/ mlip geen anber blotliGii hebben

fllö ban Wier / bewtjl men nu geen baten tjab om aan Weerkanten

te boen/ gcltjhbooj be5cn aan ftet blot ban ben Zilverfmit Wngge.-

fcïjicb ; Dat iiijjeballe Dp al üp cm groot gcluh niogt aan lanbge»

Vootnee-
men viuTe-
flaid.

Zwarighe-
den die de
audeie hem
tcgenwei-

pen.
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tafien / pp onmogelph (n De SSofTcpen niet joube bonnen leben / om
Dat pet Daar niet toa# al# op Rodrigue, altoaac men obcral inat
bonD/ ’t toclh gocb toa# tot fp03e; ©at pp op Mauritius toef»

nig Schildpadden 50U binöeii; cn De vogels jig aljoo toepnig alg
bet anbet geDicrte/ met De IjanD liet grijpen; ©at pp jónDct hlce»
ren 50'nDc/ boo? alledjanDe toeballen ban De luept bloot lag; ja
Dat Ijp/ boben Dat aflr#/ 5fcltcclijh jaget# ontmoeten / enbpgebolg
onbetmtjbeljjft toeec in öanDen ban jpnen bpanD 3oube herballen.

3Bp boegDcn Daar nog bu; ©at toanneer pp nu niet meer onöec
on# gebonDen toierb/ öc boosaardige Vervolger on# mffftpfen 30Ua
De befcpulbfgen/ ban pem in ’t een of ’t anDec gefepil te Ijebben bec»
moo?D; ©at pu upt Dien poofDe in een Ijoch ban De hut ttoce b?fe»

ben bepoo?öc te laten/ een boo? Den Commandant, en een boo? ons/
op Dat tnp na 30n bectreh/ on# Daar meebemogten betonttooo?ben.
gin een tooojD/ top bergaten niet# om pem Dat patb boomcemen
upt pet pooft te bjengen : maat al on# platen toa# bjugteloo#.

Hy maakt ifp ging alleen aan 3ijn vlot toedien / toant Daat toa# niemanö
«en vlot. Die een panD tooit leenen tot pet maften ban een inflrument twijnen

becDerbe. ïfn tahclDc Dan gc3epDe blot toe ban fïohhen en fmhben
ban latten / Die pp met bo#je# toicr aan malftanDercn bonD. jBaat
Dat Dogt niet met al/ poetorl top pet niet beter souDen pebben hou*
nen maften/ fepoon top pemaltemaaf gepolpcn paDDen.

Beloften wat % toilDe pet ebentoel gebjuphen en’ec mee affïcehen: en op 30'n
hy by zyn bertceh 5cpDe pp tegen on#; ©at pp niet na 3ouDe laten leDec maanD'
^oSdeToen

tc ÖErfcïltfnfn °P «n berg/ rcgt tegen ober De Rots, en Daar in Den
abonbfionD/ ’#Daag# boo? of na De bolle Jlftaan/ cenbuertje te

ontflechcn; ©ar top/ op De5e plaats nog 3pnDe/ pem op De jeïföe
top3e moefien anttooo?Den ; Dog ingcballe top 3Ul)c niet DteDen/ 300
3cuDe pp Daar upt beflupten Dat top op Mauritius toaren/ en Dat pp
3ig Dan op Dien tpD 30U laten binDen op ecncplaat#Die top beraam»
Den. <Cn efnDclpft/ Dat toanneer 3ig maar ergen# op De fuif! / ban
toat bant cn toaac petooh mogt 3311/ een fepip opDccD/ pp Dan

.
tragten 3ouDe pépmelpft Daar op tc hoornen.

S;*®,
1

van
ïöanneec nu ben bafïgcfïcIDen Dag ban 3pn bertreb gehoomen toa#/

de vrinden, ï°° natn ÖP / na olbooren# jtjti blot eben öoo? De Kabanes aan een
dog *yn pin baf! gefepDt te pebben/ met renige ompel3ingcn 3pn faatfle af»
y'“l “ a *

5
'

f.
fcljcpö ban on#. jBaar Detoijf pp 3ig een gccupmcn tpD oppicID

tos enuryit
met fe ?fggfn toat öp Q j ÖQm J0(| f ^ ge [,furöc' |Jet Dat 5ynvloc

met toaffenD toatcr lo# raabte en toegD?eef / toaar ober pp 3cer bc»
D?oefD fionD te hjjhen: Dog top toaren in on# pert berpeugD toen
top 3agen Dat pet vlot pet rtipme 30P boo#/ in plaat# ban na De
toal tc D?ijben. 3KDp 3ouDen 3eftcrlijh 0113CI1 bjienD pebben 5icn bec»
gaan jonbec pem te pebben bonnen pefpen / fiiDien Dit toebal niet

toa# gefcpieD. J©p paDDen gepoopt bat Dit gciubbig ongefuh pem
toat
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toat omjigtigec gemaaftt/ en jijn boojgaanbe D?ift toat betboofD

jouQf getjaöt Ijebben; maar bp (Toot 3p oogcnbarDneftfti0boo?bet

gebaar / en toilbe niet lupflcren na on# / fcboon ton bem 3ogten te

obcmeDen / en te Doen begrijpen bat ÖC3C 3aïtc niet bp geoal toa#

gebeutO; Dat bP’fC 3P nut upc beljoojbe tetrehften/ cnlreren/eben

als top / Iflbjaarnbept oeffenen / om Dat <6oD öct 300 begeerDe.

(lisaau Dctoijl Ift mecftte Dat bem wfr niet een# ter bette ging/ en

bat bP 5tooer/ cbenbjel een anDec vlot te 5ullen maften om 3tjn ectfle

boo/neemen in ’ttoerft te (Tellen/ 300 acbtte ift bet mijn pligttctoe*

3en bem op een crnfTige toi)3e te 3eggen / 3Pat top / om on# gemoeD

te bcb?pen/ bent Dat met getoclö beletten 30UDciti 5&at bP al# een

bertooebbe / 3ig ban boben neer sogt te toetpen ,• ja Dat ift alleen

innDe/ al mijn ftragten sonbe infpatmen om bet te (Iremmen. ï^p

fp?aft niet een tooo?D / en (cljeen bet ge5egDe toe te (Temmen ; beeU

DenDe 3(3 ongettoijffelD boo? bafï in/ Dat top t'eencrnaal ban 3in#

toaren Dett meefïec ober bem te fpeelen: maar bp liet onDectulTcben

ttjn geDagtcn al gaan ontrent jijn ccrfie onttoeep.

33ertnltgï Jjn nu tori sag Dat bo onmoogelp geen ttoeeb: ©lot tegen

0113e toü en Danlt maften ftonDc/ 3oaonDernam bp/bupteu on# toeten/

een ïeeren fcljuptje toe te (Tellen, ©ctoijl bp nu mecDc getoerftt

(jaDDe aan De ïeeren boot Die bp on# eben te booten gelpccbanb toa#

toegetafteiD/ en tipt Dien fjoofoe toetenDe Dat o»i3e bartebcllen onDec

De mattaffen üetborgen Jagen / 300 toi(l bp ’er ftnapbanDig ecnlge

agterbaj: te ftcrjgen / en in een gcotte te (Tecpen / altoaac bP / al#

een regte beunaas 3 bp nagt en ontpen toceftte.

fóp ftreeg ebentoel in ftojtcn tp3ijn febuptje beerDig/ en fïaft

af / ionDer een tooo?D aan icmanD te 3eggen/ ’#nagt#tufrcbcnZa-

rurdag Cll Zondag Den to January 1696. Haaimeet top bem ÖC#atV

Deren Daag# morgen#/ bolgen# getaoonte/ tot bet gebeDt riepen/

(TonDen top sect beruaafï te ftpen Dat bP boeg toa#. gftftan toaar*

lp 3eggen Dat top beDtocft toaren. Ö)p gingen aanftonD# onDer

tjjn filteren 3aeften/ of bp ooft toel bertroftften mogt 3p 3onDercen

brief agter te laten / en in Der DaaD top bonDen ’cc ttoee.

•gjn De eene / Die aan on# boocDe (TonD toplooptg betbaalD / toat

bp ban 3in# toa# te Doen : if?p bec3eefterDe on# / 300 <ÖoD ö«n Die

genaDe betieenbe/ ban brbouDeu aan lanD te mogen (toornen/ bp

bet febmuie 5011 breeften/ en De bellen met een 3toaren.(icrn te gron»

De laten gaan : ja Dat bn boa? De re(T toel 500 omjigtiS 3°u &an»

Delen / Dat nlemanb ooft of ooit ontDefiften 30U boe bp ban De Rots

geblugt toa#/ nog ooft niemanD on# 50H pcrDenften ban ’cc ooit

een tjanD toe geleenD te Ijebben.

©e anDcre brief toa# boo? Den Commandant*: toaatban fjet

boo?*

* De eygen handfchrjftcn va» deze twee hieven zyn nog onder de»

^Auteur ierujlende.

1696.

Maakt hey-
melyk een
lcere fchuyc-

ie.

Vertrekt in
derltilre, eu
laat twee
Brieven ach?

ter.

Inhoud van

deneerften.
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tooojnaamfïe be|ïonb in bet bolgcnbe ; Jfet i# u fcöuia bat |ft bit
ranipsaUge boopiecmen toerftfieliig tjrb moeten maften/ om bat nn
boo^ utoe bal#fïertige toreebljcpt mn torpgerbe aan lanb te mogen
gaan / en ban mijne sieftre Iiccfïclö te toojben : nu gaa ift om geene
anbere rcbrnrn naac De boflefjen/ ban om mijne gcjonbljcpt te toe^
ften. ^ ft ontblugt De Jutticie niet: ift 3a! niet nalaten nm inljare ban-
ben te begeben / 300 bra bier maac reu febip in be ïfaben jal aangefto*
men jtjn. ï?p bab niet mee genomen ban een ftlepne pan ; een brand-
glas om buuc te maften/ een gebeebeboeft / en toat fiieecen.

Scbcrr Datbrocbig bertreft ftebben top niet# ban Ijcm geboord/
boe ernflig top’rc onDcr be tjauö na bebben laten bcrnccmen J©p
tjebben ooft geen teeken

, 300 al# ijp bcloofb ftab te 3ul|cn geben/
befpenrb; ja al 011# onDct3oeft i# brïigtcloo# getoceft.

_
«©aar allen fcljiju i# bc5cn elenbfgeu bergaan in ’t obeebacen

; of
1# eben na 3ijnc ftomjie op bet Eyland, in be bofleben gefiojben ’t

pp ïnaar / top bebben toel een geruebt grboorb af# of bet geraamt
ban ’t febuptje / sonbet be bellen / geïgb bp in ben blief bcloofb
bab / gebonben 30U 3ijn / maar bat becbolgbc niet / en i# on#
ooft noopt met toaarbept geblccften : ja toanneer top ttoce jaren
baar na aanbe Kaap toaren/ quam’cr 3ecftcc febip ban Mauritius
op bet toelfte men on# bersceftcrbe/ Dat men nootit iets ban hem/
nog ban b« fdjuptie grboorb of grjirn babbe. ©u# ttiicrb on# in,
ncrigft bebroeft geselfcbap Dooj be tierannp ban een brrbitterö Com-
mandauc berminbert ' en gebragt tot rengetal ban biec.
Soo bra De Gouverneur, 300 boo? on5e £>prj#bec3orget# / al#

boo? ben brief Die top Ijem toesonben/ be blugt ban Me. Teftard
berftonb / tofrrö [jp booj De oberigen niet ecu bapt beter / nog bet*
anDcrbe niet# ontrent 31311 boorige bcbanbcling: integenbeel/ buïiet
De borpen co herrenen flaan om be boeten ban Monfr.de La Have
fcljoon ftp nergen# mee te bcfcijulbigen / en Daat-en-Doben btp sieft
toa# : maar be anöcce banbelbc gp naar duDpc grtooonte.

©ermit# nu Monfr. la Caze 3ag bat 31311 quaal ban Dag tot ban
berergerbe/ en bat öp b?ee#be fjet beb met Dcc tijb te sullen moeten
öouben / 300 1-efol veerde bie al mee/ tertogl 3gne ftragten bet nog
toe Heten/ {jet exempel ban Mr. Teftard na te bolgcn/ en met een
foojt ban bjpljept 3tjnc gesonbljept In be boflehen tc gaan soeften

gaf on# sgn oogmerft te hennen / en baö on# / fjem niet tegen
te toillen fiaan/ om bat {jet bog Unigteloo# sou 3jjn: toaut/ lepbc
ijp/ inbfen gpïieben nip trgeujïaat/ 500 toil ift lieber bp nagt al
Stoemmenbe Dien obertocljt toagen/ ban Ijicc langer op bete elcnDL
ge plaat# blijben.

®oeu top cbentoel sagen bat bet ernfi toa#/ en bet boopiermen
bafï beflootrn lag / 300 toilben top bem «iet tegenfïaan/ op bat
ÖP 3'S upt toanjboop in geen gebaar mogt geben ; maar in te»

senbeel/
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genDeel/ top tephtcn bem een RanD/ en maaRten te samen een vlot ^96

•

ban tolec en boomraRRcn. ^ct fpeet ong toen getoelDlg Dat top op

De jelföe toijje Den goeDen Teftard ooft niet geljolpen tjaDDen. 3©p
fïelöen öem boojtg nog een mat toe/ Die top in plaats ban een 3Cpl

op het blot jettcn.

Öp bcrftaog Dan tot 5tjn upttogt een abonDfïonD Dat ïjct toatec

tjoog / en De tolnD (leeft toag. $p beloofDe ftet jelföe te 3ullen Doen houden ov«i

gehjft top niet Mr. Teftard afgefpjoohen toaren getoee(ï. 35e tolnD dog wordn.

toag 300 fierh Dat jtjn kameel toel ttoeemaal omjloeg / maacDetoijl v'n

La‘Ca2e 5cct toel 3toemmen Ron/ 5ooRlautccDcöpalgeDutfgtoeöec fcacSm-
y

op 3tjn beefï/ en quam In een Ro?tcn tijD oüec/ IjcbbenDc De (lecfte middant ge-

tolnb Rem bcfcRecmb boo? ’t getoaac ban De ficoom. „©auïij?: toag bt,s‘-

Öp aan lanD / of Rp maaRte buec op &et ftcanD/ 3ijnöe Ret bpong
behenDe teelten : becbolgeng begaf Rp 5fg In De boflehen , en bjagt

Daac fjet obeefge ban De nagt Dooj. 35eg anDeccn Daagg glngöp/

(500 alg öp ong naDeröanD jelf bectelD Reeft) al bccDec bofeRtoaatö

ln/ 3onDcc te toceten toaat Rp toag/ en 5onDec letg te blnöen Dat

bp eeten RonDe. 35e agt boIgenDe Dagen boec Rp eben eeng; 30a

Dat Rp/ moe en afgemat/ ban Ronget 5ouDe gcfioiben Rebben/ In»

geballe Rp bp 3ijn bcctteh niet toat eeten RaDinecDe genoomen: Daat-

en-boben becmeecDcrDe syn quaal/ en tolecD ban tpD tot tRDecgec.

éo Den acRtfïcn Dag bong Rp een paling / en at Rem lebenDlg op.

35cn uegenöen bouD Rp een boetpaD/ ’ttoclft Rem IcpDöe tot aan De

tooonlnge ban lemanD Die op Dat Evland t’Rupg RoojDe : beje nu/

Inplaatg ban La Caze te Rclpen/ IcbcrDe Rem obet aan eenlgeSol-

daren Die bem naat ’t J?o?t b?agten.

J©anncec nu Den Commandant begon te bcDcnRen Dat mlffcRlen 5*^°“-

öe een boo? en De anöete na 3ouDe 5ochcn te ontRoomcnj en Dat De d0et deo*e .

ïïocpetg onopRouDeïnR RIaagDcn ober De niocpte/ 300 tolerb Rp om rige ook

Dc;c en meet auDcté tccDcnen gcnooDsaalU/ ong aan lanD te boen « Rot.

Romen. .(©aar op Dat Dc5e berloffïngc ong niet al te 3cer bccRcugen • on

mogte/ 300 Rab sRn € De gocDRcpt ban 3e toat te tempeeën / ont*

fteelciiDe ong ontrent RonDeet potiö ryft, Die top nog obccgeRouDen/

en alg upt on3cn monD gefpaarD RaDDen. ï|ct toag fupfï In Dien

tnD Dat De Aardappelen ganfcRelp niet Dogten/ en De Soldaten

geDtoongen toaeen boo? Run epgen gelö ryft ban Den Commandant

te Rooprn. $p liet Rem boo?|laanDat Ret RemalIegtocRoo?De; beRau

ben/ 3CpDe Öp/Dat De ryft ban De Compagnie , boo? De Soldaten geges

ben / t’ecncmaal op lg. ©00? ong Deel/ top toaten In geen (iaat om
Ret een nog ’tanDec te honnen Roopen/ om Dat Die ©iel (gelgft Rp

een Rojte I&lfïorle ban 0113c lange en to?ccDe Regtenig. tp beegat

d’Auteur

laat eeu ge-
dagtenis op
de ltots.

(£$ OOR
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ooft niet in Dat bojt becbaal to 5fS0«n/ Dat een campjalfg (lub je

onbebenOe en langberacbte gom ooyaab toag getoceil Dan cm ÖTp*

rannifctje becbolging/ en ban De beblaagltjhe DooD ban ccnc oiijcr

toaacDe cn öiecbacc tnctgcjcllen. tStoacom jien top blaat Dat (jet

cm toaaragtig 3eggcn ig ban Paulus; ©at Debcgeedijbbepttotrplï:-

Dommcn öc toojtd uan alle qtiaaD ig; m Dat De gcrnc Die rijbtoifien

toojöen / in De fldbbcn Deg ©upbelg ballen / en in bcclcdcp fclja»

Dclijbe begeedijltbeDen/ toaae Doo? 3P cpnDelp in Den poel Degbcca

Detfg neeDetfiojten.

Krygen ni- Jöanncct ang De goeDe tpDinge Dcc bcrïofTinge toiccD bebenö ges

ligt dat ze maabt/ en met eenc/ Dat top ban Mauritius naac Batavia fïonQcn
™' r

te bccttebben/fpjong mijn Dcctopbanb^eugDe : toantihtoil toelbe*

voert tewor- bermen/ fjoc jprc ift mp biet of Daac mee beejfgbidDomallegte bee»

riea. setten/ cn Dat ifi nog al bjoolijb toou fcbrjtien/ om Dc bp mp 3ijns

De jonge luuDen een beet onDer De riem te ficcbcu/ 300 toiccD egtec

mijn geefi niet mfnDcc geDjnfit Dan mtjn llgebaam. ©aac-cn-ba*

ben toiccD ib opgetojeeten cn DoojftnaagD / niet 300 jecc upt baat tea

gen on5cn boojen en betbittetDcn buanD/ alg toel npt fptjt obee De

ongemeene beracljtelpe en ontoaarDige bepanDellnge : ja bd toag

mp 3elfg leeD Dat bp Den bofïelijhen naam D?oeg ban Diodatus , cn

een Dortenaar ban geboojte toag. ginDien D’een of D'anDcc Al-

gierfch Mahometaan mp 50Q bed leeD IjaD aangeDaan / jb 30U Öet

met nteec lijDjaambept bebben bonnen becDjagen.

dc schryvet 3!» Deje bjengDe/ ole mn tot in bet blnnenfte roe bccbjolrjbtc / bcc*

m»kt een befte mijne 3ide 3fg naac mijnen éetloflec/ en ib maabte upt bet»
Lofeanj.

jtbcpDc plaatsen Dcc Heylige Schrift een ©anbliet op/ toaae in alle

0113e bccfcbepDc fiaten becmclö toiccDen. ^b toag een ganfeben

Dag met bjcugDe en alg in beccubbinge bc3ig om Dat tcoofieljjb opa

(Iel bpeen tc jamden. <£n Detoijl bet altemaal 3upöere gicbjlftuuc*

taal ijs/ 300 30U ib bet Bid geecne tec neDer setten / alg ietg Dat al*

waarom hy tijD aangenaam bcBoojt te toesen : maac mp Dunht ban beccc al

’t hier met fenige tc jicu (laan/ Dfeib met een opgctcobbcn neug/ en een gea
Wil inladen,

tcoilp (jao? jeggett ; Wy hebben wac aan zyn Lofzang.

JBant ecctijDg toaren ’t dwazen Die sig inbeelDDen Dat’cc geen <0oö

toag / maac bcOcngOaagg 3tjn Bd DoojbnecDDe <0ec|ïcn. ’t

tod' üeeceu fchranderc Geeften, gp jult mijn 3lof3ang niet 3ien /

gp jijt Ijd biet toaacDig : toant bet Igeplige toeept men niet booj De

Honden , en De peeden en jijn niet boo? u.

Komft vati’t ©cn 5 September 1696. quam’ec eenfebip aan / genaamD Surag,
Hollands en [jjagt 0^q?c e / Dat top jouDen bctbaccD tooiDcn. <0n3e gulBattigc
fchiP- bjienDen/ De ©ffirietg ban ’t Schip de Standvaftigheyt, toaae ban

ib bier booben gcfp?aohen beb / baöDen De gocDbept gcBaD onje

Brieven en Requelien aait De Heeren Bewindhebberen in Holland

ober te geben. \Eocn De Commandant jag Dat BP ong onmogelyb
langer
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ïangcc te run beurten bonbe/ 300 toag bP De eerfleDieon^aanfpjab

en 3cnöe / Dar top onjïgereeD bonDen matsen om tet’fcbecptegaan.

JBnhaböen gcoagt Oat men/ bolgeng D’eubcgetooonte alg’cr een

fclsip aanbomt/ Den fiaaD 30UD bcrgaOetD tjebben/ boa? toelfscnccn fcgc.

{tilt vry en frank 3ijn beblag mag Doen; maar Ijp tolfï een mtDDcl

lipt te blnöeti ban Dat te beletten / en top tolrrben naar boord ge*

*onben/ 3onDcc Dat men ong een tooojD 3cpöc / of letg b?angDe/en

i0nöcc re besojgen Dat top ieté ban on5e gocDeten toeetlsreegen. iüp
piefenteerden Daat op een Requeft aan De Officiers ban ’t fetjip/

maat fn top fjen bertoonDen/ boe Dien vervolger ong öab gcbanDelD

en gepIaagD/ en boe bp alg nog boojtging met 5tjn tieranny en on-

regtveerdigheyt.

Ón nuarn t’fcöeep; en 3>'mDe on -é Rec
l
ueft > Het ÖP cm ban onp

roepen / en bem vervloekte fchelm noemenDe/ bjaagDebp; JBaats

om men 5UÏhen Requeft bab obergelcberb t ©e5e 3ig bupten 5tjne

blautoen 3lcnDe/antto30jDc tonbbo?fiig ; <0p lionbt toel Denfien Dat bet

niet cn fg om utoc tocIDaDen te roemen/ maar om De Officiers ban

’rfcbfp/ 't toeïft t’on3cr berlofllngc epnbclijft fg opgeltomcn/ Inutoe

tcgentooojDlgbept te onDecrlgten banbcnfcljelmfen banDel Die gp tot

bet laatfic oogenbllft toe aan ong geplcegD fjebt/ ten epirte 3p 3UI*

ïen bonnen getupgen/ Dat top ban Mauritius af Daar ober

gehlaagD bebben. .öa Dat bp nu eenigc feljclDtooojDen uptgebjaabt

baDDc/ 3epDe bp aï grlmlagcbmDe/ ©at top ong regtmaar 3ouDen

gaansochen te Batavia bp Den Generaal en jrjric Raden. Jfêp 3ep«

Den / 3ulj: ooft ban 3fng te toe5cn.

3^eg uaDcmiDDagg Het bp ong roepen / cn 5epDe In De tegentooo^

Digljcpt ban Den Scheepsraad; ©at bp rerft ojDjc bab gegeben Dat

men ong alg Sicpsigcrg 5ouDe banDelen / 5onDcr letg te Doen ; maar
Dat top om' bet fetjoone Requefts tolllc nu niet onberg te bectoagten

baDDen Dan te moeten toerhen alg De Soldaten , cnDatboojDebloo*

te boft. Cn gp Monfr. de la Café, bcrboïgöe bp/ gp 5«It bet niet

(Tualnlt gelieben te neemen Dat men u In De botpenbouDtDeganfcbe

ècpg ober : toanc Dan sult gp op nlcutog nog toat bebben te blagen

aljS gp te Batavia bomt.

1696.

Pe Com-
mandant
zend hen on-
verhoord
naat boord.

Zy le voren
een Requeft
aande
Scheeps Offi-

Hoe Diodaat

zig daar on-
trem hield.

Wat ftraf hy
hen nog voor
’r laatftaan-

doet-

VEERTIENDE HOOFTDEEL.

Befchryvinge van J
t Eyland Mauritius. Op wat hoog-

te het legt. Waarom zoo genaamd. Het Fort. Wat
geboomte men daar vind. Van de Ananas en Bana-

tias. De Strontboom en defzelfs venynighcyt. Wat
z on-
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ongemak onzen Schryver daar eens van had. Zeld-
zaam bos. Quaadaardigheyt der Apen. Waar die van
’t Fort hun dagelyks voedzel halen, en waar dat in
beftaat. Van de Koeyen. Paarden. Van het ge-
vogelte, en in ’t byzonder van den Reusvogel. Wat
ongedierte daar gevonden , en niet gevonden word.
Van de ftormwinden, mooy weer, enz.

1696.

Befchryving
Tan ’t Eyland
Mauritius.

Havens.

Garnizoen.

Ben grond.

Zwarte en
100de Ebbe-
booraen.

Zoete en
*uur« Oranje
boomen,

per top ban ’t €pïanb Mauritius afffecftetT/ ;aï (h iet^eacien
Mjan’t geene ib’cr gejifn/ cn berDec gcboorD öcö. ®ct ijsbebeuD'
Dat Dit Eyland gelegen i£ Op De poogte ban een-en-twintig graden
SupDcrbrecDte. ££ct legt bp-naalg rencirkel, cnöeefr ontrent bijfcig
mijlen in De ronbte. 5-h ijcb ergmö grlcjeu / Dat be Portugezen hrc
ectfl ontDrbt cn Cernc genaamD jouDeit öebbm. jfóaat toannrer De
Hollanders , in Den jarc 1598. op Den 20 September, 3ig mccflcc
Daar ban maaftten / normOrn 3P Ijec naar Den jDtino Mauritius
van Naffou, toenmaals jDtaOljOilDec Dcc Vereenigde Nederlanden.
JBcn ban op Drie boojuame plaatje» Ijabnim / namrnrbjb / bp

fjet Fort, op De zwarte Rivier, cn in De Noord-Wefter haven.
*

©e Compagnie onDerljont op bet Fort een garnf3oenban omtrent
bijftig man. ©oortg jg'n ’er Dertig of beertig ïtolianbfche CftipSge*
jinnen ober (jet ganfeije Eyland berfprepD.

Ü5 a Dac pet #ort booj een groot geDccIte Door ’t buur berteecfc
toog / gelijb tb biet boben fjcb gc3egD / 30a tofctD fjcc afgebranDc
tocDerom met ftcencu IjcrbouD: natnp boojflaat' leggen ’ec ontrent
ttointig (lubben mrtalc J&anon op
©c grotiD ijS bp-na oberalrooDagtig > enfn ’t algemeen 3eer goeD/

maar ronDotn fjet Fort Deugt Dcjrlöc niet met al.

©e Ree Die Daar regt regen ober legt; ig 5eer gcbaacïijb enmoep*
Irjh om tipt te loopen/ niet tegm/laanDe Dat ’ct ttoecoopeningeinnn;
De reöen i<J / 0111 Dat men jnpfï 5ceficc lanDtoinD moet Ijebben Die ’ec
3cI0en toaapt/ en om Dat ijet Dm mceflcn tijD D00D ftilig. 55e ttoce
anDcrc Reen jjjn 3ccr gocD.

<0p gcmrlDc Eyland (laan ooit een gtoote memfgte ban 3toarte
en tooDe Ebbe boomen ; maat De 3toarte ballen Doojgaang Ijet ftarDs
ge. JBanc De £>olDaten Die tot bet 5agcn ban Dat f)ouc gebjupbt
toojDcn/ bonnen 3oogaauto ttoimig boeten ban bet cooDe alg ttoaalf
ban bet 3toatte 3agen , en julj: is 00b bun gemeene taab op cenen
Dag.

HScn binD ’ec 3Dttt cn ;unce Oranjeboomen , 00b een gtoot getal
3orteen 3uure Citrocnboomen, en nog iiecfcbepDe anDcce boomen
Die 3fcc gocD jtjn om te bectimmecen. <£5ntcmt bjjf minuten ban ’t

Fort
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Fort lg een Limoenbos ;
cn conDomDat Bos , (gclgh op anDcre plaat»

«n meer) toojD ongemeene flcrhc Tabak geplant. ©aar too?D

Ocggeltthé lire! bfd znykerrier gepoot. ©e.5J»o genaamde Arak

Die men’êc «Pt haait / balt firtlt/ c« nleuW ï9«De / «re ongejonö.

xouDe nicté 3eggen ban De fchoonc cn hoftclghc brugten Dc A-

nanascp De Bnnanas 3 btc5 c hl Oberblocö (jebbcn / om Datjnfn’eC

bu-na in alle fiep5ni ban lecfl/ ten Ware men bcrfcljcpDe toorten

bonD 5^c Ananas ban ’t €p!onD Mauritius fiottlt UPt ÖCI1 gronD

on / ebeneeng alg een Aarrjefok, cn betfptcib jig oohop öe 3c lfDc

taille : het 5aaD jlt In Den bol Die De buigt firoont. ©e plant brengt

noopt meet Dan een t’ c ffeng boort i heeft De Difttc ban een gemeene

miloen , bc gcDaante bp-na ban een Pynappel , cn bcand ban De

allccfcboonfte cn IcbenDlgfïe ftlcurcn. ^p Draagt cm ;erltcrc fienon/

waar ban men dg 300 wepmg bcrjaDlgcn fian met 3icn/ alg 3ig o=

ber Der «Ibec aangename Ichhrrhrpt betwonderen: maatbermitg

Dfïclbe onnemeen houDig/ 300 moet men brp matig Daar omtrent

?e werh Saan %et blaD/ ’t toelft groot/ Dlh / cn ter jtjDcn met

mintrn ncwaprnD ig / heeft yn becl oberccnhomfï met Dat ban De

Ai.'t- ©c brfchnjbinge Die men blnD ban Dc Brafilfche Ananas bomt

iióo“ al? S°v7 m Heeft bind Ha» bat Ban olie Hamen tuf-

BanTiT n^tc
b
oot M fm,

m

ifcötc.—
OP tot Dc hoogte ban tien of twaalf boeten, ©cr3dbet blaD lg m
baalggewtBC ; De brugt 500 lang alg een hanb / cn omtrent 500 Dih

nlg De bimfi ban een bierjarlg hint. Ötjp 5Ünö£ té 5P Bef * ban

ten / blanft ban binnen/ niet nl te IjarD/ cn3cecnangruaamcnfrig

toa

©O
f

órfg

a
blnD men nog op Dit «SplanD Kokosboomcn , Palmboo-

ms, Den Latanier, cn bcrfcljcpDen nnDcre btugtboomen.

%5en 3let’ec ooh vdut ftruyfi Die 31» ftrootboom noemen /en

‘l
,nernlftfo lg. ©c fïam té ‘n Öet rnlDDcn Dihhcr alg onDer of bo=

ben itt hout lg geweldig 5^ : en InDien het blaD w jij
waö/ ?ou het 3elbe jeec Wel gdtjficn na Dat ban onse Willigen, gij

heb 'u noont bloeffm nog buigt aan befpeutb. CTet hout.en De

gtf heeft bepDc eer! lierh betgift bp S i8 / en lg/ 300«J
onDerclgtte / onseneeflijh. l?ct gebeurDe eeng Dat ihopechccat tpD

nam een Bos ban De jagt WeDerheerenDe / al gaanDc bp gebal een

hlcpn tahje ban Dien boom troft / cn IjlclD ljd:/3o«Dec Datihergeng

cm öant / of ictg ban Dien boom h30 booten 5eggen / In mtjntnonb/

Don ?h Wierp het / wnDer ’t een of ’t anDer Intefllbhen/ aanfionDg

Weg; maar IhmeenDe ebcnWel geen anDer Dood te ^etben: .^antSd»

öurenDe Den triD ban blet en -twintig uren WierD myn heel alg toe*

aeneepen/ en ontfïah 30oDanig/ Dat lh bp-na geen aaffem hon h33

?m -In onbehenüe landen Dient men ontrent Dat foojt ban 3ahcn
1 11 ' * (Q 3 5£d»

Andtre hoo-
rnen.

Stiomboom.

Wat onge-
mak onzen
Schryvcrdaaï

ccns van
kreeg.
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fievaiilyk

bos.

Hoe den
Comman-
dant daar

eens in ver-

dwaalde.

Schidelyk-

heyc der A-
pen.

126 Nieuwe
5eet om3igtig te me3en. JBm fjecfr mu boot De toaatbcpt getepb /
op Deje EyUnden De ffciuoonre te 5ijn / Dat men De brugtcn/ tuauneec
gettotjffelbtoojö of 3e benpfg 5ijn/ of nfet/ boo? De Apen ban het
3dföe Eyland torrpt Daar 3e toaflen : taant men mag met brpec
Öatten ceten Dat De Apen ecten/ en toeDetom ïaten leggen ’t neen
5P toepgeccn.

2fn ’t miöDen ban ’t Eyland . in een gcoote blaftte met bergen
omcfngD/ ig een gcbaatlp bos. ©e taftfcen Der Doornen rijn 300
3toaar en Digt Doo? malftanDeren geblogten / Dat fiet onmogclrift is De
Bon te 3(en. ©etmitg men nu niet taect toertoaartg men naat / \oo
3toecft men Daar in alg in een Doolhof. <tfn fiet is te naacDcc/ om
Dat men ’ec nfetg te ceten binD.

7

©e getoesen Commandant, te toeten/ De boo&aat ban Decente*
gcntaooiDigen / ging eeng op 3eeftcccn tfjö / ’t 3p in geDagten/ of
al pcatenDe/ 300 Diep in gemelDe Bos, Dat bp en Dfe met hem toa a
ren / IjebbenDe niet beel te ecten/ 3(3 al gerceD maafsfen tot De booD'
Dog 3p bonben rallen geliilt nog een opciiing/ na Dat3e bier Daaen
lang bcugteloog baDDcn gaan maren.
©e anöcre Boffen ban ’t Eyland 3(jn pi genoeg om ’ec Dooa te

gaan JBcn binD’er Die 3ccc bermabelp3ijn/ toaac fn men Apen
3tet ban alleclep flag. ©at quaaDaacDfg gefpupgboet Degntooon*
Deeg beel fcljaDe / en fcijeppen bermaaft in öec becnielen ban aürrf
tont ’er gesaalD toorD.

9

ï^et Eyland in ’t gemeen/ ig/ gelp De mee|ïe onbctooonDe lam
Den / 5eec bcrgagtfg en met boornen beDcftt/ en toorD betoaterD met
bcrfcDcpDc fnelblictenDe en bol big flceftenDc ©ibiccen / op fommiae
ban Dctoelfie men eenige 3aagmoIeng gc3et fjeefr.

zoogeimm- f&tt toeDcrspen ban gesepDc Öibferen leggen Doojgaang blep3

watlrw'ft
ne baIW aarDe DeugD3aam gocD fg. ©aar 5Ön ooftwai naar walt.
jjqjj grootc plchhen genoeg/ bp5onDfc ter pïaat?e Daar ift ban ge*
fptooben pb/ en bp Ijen genoemt De vlakte: Daar ig bet 00b Dat
bet befte en boomaamfle gcbeclte ban De Colonie 3(3 beeft ter ne»
Drr gcflagcn. 5|ft ttotjffel of ift reeDg niet ge3egt öeb / Dat De Com-
pagnie Daar een grooten Tuyn beeft met allerbanDe Europdïfche
planten booc3ien/ ten minfïcn ban De sulfic Die onDer Dat breeniDe
elfmaat aacDcn toillen. Weyt nog eenfge anDere granen toil Daar
niet boojt.

Moeilykheyt &pt De3Ct1 Hof nu ig |jct Dat De Compagnie gaare Aardappelen

compagnie £u aIIe ant,£IT btugtcn baalt/ om Ijet Garnifoen, ÖC JtürtCfCfïatottl/

om deviug- PI üC 0C£H0 Ö(C Op IjCt Fort On&ftf)Olli)?l1 tQO^Dttl / tC
«n atte hi- fptjsfgen. i&toeemaal ter toeeft gaat ’ec een febip naar De grootc

Rivier toe

/

om De goeDeren/ Dfe ten bebocbcbanljcc Fort Daar met
toagrng tipt de Vlakte gebragt toojben/ af te balen, ©at fg een
groot ongemaft/ en balt te grip bofïelp; taant bebalben Dat De

Lo-

leu.
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Logïe toel ast mijlen ban de Vlakte legt/ 300 moet Dien toeg ten 1<?96 -

Deele te mater en ten Deele te ïanbe gebtupht mojben.

©e gtónb ronbom fjet Fort öeugt niet / en {jet mater beggelijhg/

3tjnbc 5ccc falpeetetig- ©aar l£ opörtEyland een {joch bic men tjet

verbrande land noemt/ om Dat’eteen^ albe boomen afgebranb

3tjn : op bcrfcïjepDc plaat5en 3ijn ’er meet iiicume booj ben Dag

gcRoomcn/ niet tegcnjïaanbe bat f^n Rots

35e aardappelen millen obcral uptneemcnbe toel boojt / en igooh Audippeiea.

bc gemeende bod onbecbe gjumoonbecé. :Sp cemt5c in plaats ban

bjoob/ eben alp tjet gemeene boift in Ierland. 3e ryft toiUen

Ijcbbett motten 5P ’t ban öe Compagnie ftoopen. Eulp gcfcljieb niet

om Dat’ct be ryft niet toaden mil/ mant op betfebepbe plaatsen \$ tyabouwcu.

{jet mater en ben geonb regt bequaam baac toe : maac &ec üoïh 10 te

lun om bat dag ban gcaan te boiimcn/ om Dat’ct mat -wél oppaf;

jen^ aan ba|li0 . ïget gemeende tiïecg? is Dat ban Harten, ©ie Die;

ren" 3tjn 300 oberöablg bet/ bat 5e na biet minuten Ioopen.3 / 3ig

aan bc genabe nan be tjonben moeten obcrgcben. Bokken en Gey- • en

ten ;ijn Der ooh in oüerbloeb/ en 3eer bet/ en bcrjclüer blec0 i0

ganfclj niet nuaab. Ep mojDcn uecl gegecren alt? öe parten tugtfg

inn / om bat ijet blcc0 ban bic buapen te Dier tgb een biese fmaah

en een onberbraaglijfte danh üp 5'S Ö«ft- ©nn 10 ’ec ooh nog een

fooct ban Chineefche varkens,- enfcljoon3e bp lange na 30a 80CÜ

niet 3fjn a!0 on3e wilde zwynen
, 500 ma?ben5c Dog ebenmel gegee»

ten. Sp boen fcljtihlijh beel fcljabe aan be 2jjnmoonbcr0 / om Dat5e

al bet jong gedierte opbrectcu baar 5e maac agtec bonnen boomen.

©e befie Stieren en Koeyen 5jjn baacban Madagafcar gebragt/ Stieren en

en überblocbig boo?tge5et/ Ijebbenbe een bugeöel op ben rug. ©e Koey'n ‘

Koeyen geben 300 meptiigmelft/ Dat cene Hollandfche mei tegen

xeé ban Mauritius op mag: öaat blce0 i0 00b 300 goeb niet. 25e»

hnlben bese 300 3ict men ’er 00b nog milbe/ öie oarfpronhelp ban

Dat Evland sjjn / of ten mfnden bie’ec ban bc onDehber0 inbeboo?»

gaanbe ecum gebonben mierben : mant fjet 10 5cebcc Datje ban te

booten ban be eene of b’anbece plaat0 baac al meebe gebcagc 3Ün

0eS& 3nu’ec 00b nog een groote mcenigte ban wilde paarden, wijepm

toaac ban fommige geboob mojDcti tot fjonbe-bod- ©at tmeeöcc»

lep gedagte/ te meten/ bc honden en be paarden, i£ al beel quaab

onbertjebig/ en baar caabt’cc al tneenig ban bant/ DpjonDec al^e

©it Eyfand ïttielöCCettijb0bantoilbeGanzencn Endvogels, Meeu- w«’er nu

wen, Zee- en Landfchildpadden, maar al Die Dingen 3ijn raar ge= fcb»«*v.it.

moiben. ©e Zeekoeyen 3Clf0/ en meer anbere Zeedieren / Jjelj»

ben jig ban baar begeben/ 500 bra men baar beeft beginnen te ban*

nen liften Jiet’cc nog ganfc&e blugten ban Putooren , en een rootte.

Sjoo-
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Van de Or-

kanen.

1x3

flroote meenlgte bogel# bic men Reuzen noemt/ om bat haar hooft
ten mln|ïcn tod 3c# boet Ijoog fïaat. Ep 3tjn getodbfg lang op be
beetien/ en {jebbeneen ongemcenen langen ftal#/ Oog [jet ligfjaam
ip niet grootte nog biftftet al# bat ban eni Gans. $cp jr)n ganfcfi
tolt / uprgenoomen bat 3e op cene plaats onöec lebet blcugd een
toepnigje coob ballen. ©e beft I# al#öfe ban een Gans, maar loopt
toat fpitjcc toe. Sp ajen in moeca#fïge plaat3en/ en tooien Dlft*
toil# ban bc fjonben obetballen/ betoijï 3c bed toeeft ftebben om blug.-
tig te toojöen. 2Dp ftebben een# een gejien op Rodrigue, bie 3ig
met beJtjanb liet bangen/ om Dat öp joo bet toa#j maac bat i#
ooft be eenigfie getoeefi / ’t toelft mp boet gdoben bat een Heeften toinb/
bfeljp onmoogdp Ijeeft fioimen tocöecHaan/ fjem bectoaactöae-
bceben fjaö. ©oo?f# i# Ijp fjrd goebom te eeten.

té
’
cc nog «o 5fdter foojt ban ftïepn gcbogclte/ bn na al#

on3e Muilen / befjalben bat 3e toat toob onöec be fted j^n.
Papegayen ban alledcp flag toojöen baac in oberblocb gebonben.
*©aac 3ó'n ooft Duwen en Merlen , maac toepnig.
vieermuyzen , baac 3e 3tec bed toerft ban maften / ?gn’ec in

gjoote mernfgte; alg niebe be Hagediflen.
ftrielt’ec ban Rotten , en Dat goeb boet gcoote feftabe / 300

tod aan be Compagnie al# aan bc Intooonöcr#; toant 3p ftnautoen
öe Sgiipiierrieten / cn

.

tyetett al De erten cnboonen op. 3fnölcn men
baac toilbe boen gelijft top op Rodrigue bceöen/ men 3oube al een
fltoote meenigte ban ftant ftonnen tjdpen/ en brei ongemaftften/bie
Dat gebiecte te toeege beengen/ ftonnen te boben ftoomen: maac
eenige Gegimenten Katten 5011 nog tod Ijct befie mfböel 35(11 om Dat
gefpup# te berbelgen / toant Die joiiöen gaar ongcttonffclö met bec
Öaafï een stoaren Oorlog aanbocn.

fölepne en groene Rupfen ccgcccen’cc omtrent brie maanben fn ’t
laar/ en berniclen alle#.

.flöcn bfnb’ec ooft Zee- en Landkrabben, maac toepnig.
©aar toojöen ganfclj geen Slangen gebonben; De'ceDen i#/ om

bat 3e/ bolgen# ftet 3eggcn bec SntooonDec#/ op een miraculeufe
toij5e ban Dat Eyland beejaagb 3pn/ gelijft be Ieren jeggen Dat St.
hamcnis al De bcnpnfgc Dieren ban ftet ftace gcDaan ijeeft.
Luyzen nog Vlooyen, cn Padden nog Kikvorfïen, toojöen’ec

al300 toepnig ai# op Rodrigue gebonben. 2fft geloof ooft niet Dat
3e op anDere fjtec omtrent leggenDe Eylanden te bfnDcn 3ijn^e Zee baar ombeen Heeft t bol Vifch / cn toerpt fomrüM eeele
en ooft tod gryze Amber op/ gelgft te Rodrigue.
©e Orkanen pfagten boojöesen bed meer en ooft 3toaarbec te

ballen op bit Eyland; maar 3ebcct ttointig jaren Ijcctoaartó/ heb?
ben 3P er geen anbecc geboelb al# baar ift ban gffpcooften fjeb/ en
bie top op be Rots iiptfïonöcn. ©og in plaat# ban gemdbe Orka-

nen
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nen hebben 50 nu boel een rep# te meet mir^eefiece faifocnen fïec*

fte öooibiinaenbe toinben/ met stoacen tegen becmmgb.

4Sn het toaac i# ’t geen men nip al# iet# toaaradjtig# heeft

öutbcn berscefterm / 300 *# Öet tct^ besonbet# op bit Eyland, Dat’ec

noopt neen Orkaan ftomt al# op Dm 9 - February.

gap «Intooonber# 5aapen altoo# in ben regenn;d , bic gemcemgft wanneet

hüf of «# toeeften lang Duett. ^ct Eyland i# niet ongejonb/ hoe* menopMau-

J] öc pitte fomtyb# bp-na onbecDjagcltjh balt. £}et mooye weêr nuus **'*'•

hebbede Doojgaan# ban ’t begin ban Juny af tot aan bebmary

toe. .ftëaac laten top onsen toeg bctbolgen.

V YFTIENDE hooftdeel.

Vertrek van Mauritius en komft te Batavia. Worden

als gevangenen overgeleverd, in de gevankenis gezet,

en des volgenden daags verhoord. Worden op vrye

voeten gefteld , behaïven La Café , en genoodzaakt

als Soldaten in dienft van de Compagnie over te gaan.

Op bekoomen narigt van Mauritius word La Café

by den Raad ook uyt de gevankenifle gelaten. V er-

zoeken refiitutïe hunner goederen by requelt, maar

word verfchoven tot op een ander tyd. Krygen or-

dre van den Generaal om naar Holland te vertrekken

,

en daar hun regt te vervorderen. La Haye fterft.

fsja bat top nu rupm b?ie toeeften naar ten gunfiige tofnb bertoefb

JN habbrn/ gingen ton rpnOelijft ’#mo?gen# ten 5e# uren sepV «*

outfnapren op bic topse be blautoen ban Dim geüaatlyften Rudoif

D
©fcmi't# nu be toinb aanfïonb# b?aanbe/ 30a mocfhntop’tjnher« t!

toeber laten ballen; bog be toinb ’# mibbag# H;upD-<©ofi fcb>ftmbe/

baalbrn top ’tnog een# op/ en gingen onber 3fPl/ maar tjettotcca

en bleef berboïgen# 500 ftil / bat ton ben negenden öag nog n t ges

3igt ban ’t Eyland lagen. 1©P labreebm tot op De hoogte ban 39

graden , om be JBefie- toinb te heggen/ bic on# 5011DCC (lag of (toot

'tot binnen Bctavia bjagt. . _ , worden ™
53etotjl nu be Commandant ban Mauritius on# op IJCt Eyland de gevinke.

in arreft gebaan ftab/ 5°° bleben top ooft gearrefteerd tot Batavia nijgebHgt.

toe. <£p 0113e aauftomfl toietben top in be gebanftentjTe 0C3ct ' en

bleben
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1(597. bleben baat tot ’ganbecen Daagg / 30nbe Den sefiienden December.

vldTï
" Raad van Indiën beegadetde Deg bolgendtn daagg/ en men

voot dén öccö ong aanfiondg booi ben 5clben becfeljijnen. iDp Icbecdcn een
R«d ge- Reqiieft obee / in bet toclhe top bjecö en toijb bertoonden (jet onge*
biagc, en [gft / ong 0p |jet «êpland Mauritius aangedaan* '©tn Raad
oBuiagen.

nift jjCt 0p|3aQ ban een oog siende De regtbeecdigbept ban anjejaah /

ficIDc ongi aanftonbg op bipe boeten/ en bteb onp |)iipgbc(len in be

Saphir, 3ijnDe een Dcc baftions oan ’t Fort, ©e vloot lag geceeD

om te bcctcehhen/ en belemmeröe Den Raad saoöanig met aller=

ijanDc DejigtjcDen / Dat3C 0115e saah niet bp Dcc Ijanb honden nee»

men : inboegen De Generaal op Den 4. january 1697 / &» fjem
liet ontbieden De cene tipt ong gejelfcljap Die j^eecduptg fpjaft/ en
5epDe tot öem / 35at De tijd te ho|t toag om onsen cpfctj en ber»

Soeh te examineren, en Dat top niet eec naac Holland honden bcc»

ren Raad tcchhrn boa? Dat bft D?uhjïe toat obee toag ; <©at men Dc3c vloot
doet hen o«- moeft laten bacen •, en ingebaïle onö proces binnen Den tijd banje£

flige»

001* toec&en 0*» toelhen tijd alöaac ttoce fcjjcepen bectoagt toiecöen om
te bcctce&Rtn) nfet honde afgedaan toojden/ top dan / op 3911 al*

Dececgfle een jaac op Batavia 3oudcn moeten blijden / altoaac men
ong/ nu naahc en betooyD jijnde/ 500 lang in Compagnie’s bienfl

al|i Soldaten 50U gebiuphen/ rot aan on3e hompc in Holland toe/
mitg Daac booj genietende De gemrene foldy. ©c Generaal boegDe
Daac nog bp/ Dat hP ondectuflcljen ecu fcfjip naac Mauritius sou»
de jenden / om Dat Dan onje 3ahen eecfl in sgn geheel honden afge*
Daan tooiden.

Die vooiflj- 3Bp gaben genoegsaam te hennen Dat Dcjc boojtoaarDen ong niet
gen behigen a [ te mei honden behagen/ om Dat top geen Canaalje' nog De heffe

v« «n de
' des volx toaren._ padden top nu niet bcel om of aan / en toaren

zyne niet > top arm en clenDig/ 311IJ: quarn nergerg andergban Daan / Dan Dat
sn waarom.

{>e Gouverneur ban Mauritius, 3pnÖC een Officier ban De Compag-
nie tegen toeihe top on;e hlagten inbjagten/ onp unrgcpIunöccD

ÖaDDe: en ingebalie ong/ jepden top/ in ’t hojt en jondec uptflcl

cegt gedaan toojD / 300 ;pn top in (iaat een b?p becniaheiijhec le*

beu te Icpden oan Dat ban Soldaar. ©og fjoe 30CC top ooh pre'vel-

den , en toat booj bonbige rccDcnen top bp-bjagten / üe3Ctbe toieeben

toel niet bceltegcngcfpioohen/ maat egtee ooh niet na befjooren ge*

fjoojD. 2?en becbolgec tjaD jtjne beenden : en top arme engcpluhte

binhen/ Die niet alg met toat boDDen gedeht toacen/ hadden geen

gedaante nog ietjï toaac booi men refpeó* hon Ijebben
; 500 dat top

toel moefien doen ’tgeen De Heeren begeerden/ en tooiden Soldaten,

I©p toieeden dan ban malhandecen afgclegc/ iedec in een bpjon*

decc plaats : JDaac bcrmitp de HeerBe***legofd^oUandfehfp|ah/
en ooh 3cec toel fcöiecf / 500 toieed f)P bcquaam gcoo?dceI0 om De

£>ctj|ijbcr0plaat£ ban het Fort te behleedcn/ en ten dien epnde ooft

op gemelde Fort gchupgSbeft.
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<©nDettuiTcften Weef Monfr. La Café al In öe gcbanficnifTe jictcn.

mnmtiat mp eenlge Requeften, geboegb bp be tfnc/ t’spnec

ba-loffinae IngeleüecD Ijabben / en ben Raad narlgt ban Mauritius

öab beftoomen/ bat ?yn ganfclje mlföaaö maat enfteïijft beftonb.ln

een ontwerp, *t Welft onuptgeboetb toag gebleUen/ en Ijp ooft noopt

getcagc ftab upt te boeten/ 500 tolecb bp onfcljulbfg bctftlaacb / en

Sn! Haat (rtfoft tDU-

sict puft Ambcrgrijs lag ong nog al In ’t öooft en maalbe/ alg

tneebe ong Iptoaat / gemunt getb/ ftlcebecen/ bebbcgotb/ en berber

c

ftcuftcngcteebfcöappen/ te samen ontrent meerbig tweeduyzentRyx-

daalders , bebalben 0115e fcöupt. Maat al De Requeften , Die top

biefaanaaanbe Inlebcrben/ om onje goebeten tocetom te mogen rjeb*

ben/ tuierben betfctjoben tot op een anbec trjb. ’t JDeetgeben balt

gemeenlijft wat Ijarb booj bat pag ban lupben.
.

0a bat top ontrent btjf of 3eg maanben op bfe hnjje te Batavia

Rctmugbeft habben/ gaf de Heer Generaal o?0?e bat men ccng bp

hem sou laten ftoomen bc gene Die men tot £>clj:tjbec flemaaftt öab»

bc. iDanuccr bc;? nu te boojfcljgn quam/ $epbe be Generaal tot

bem tDat’er tot nog toe geen gclegcntljept toag getoeep om ben

Commandant ban Mauritius baar te boen ftoomen / om in pcrfaon

on ome bcfdjulDigingen te ftonnen antbwojben/ en bat bcrljalben

ban ome saften tot nog toe In ben g?onb niet ftonbc geoojbeelt too?*

ben: maat bat men ong sonbec ttorjffel In Holland tegt 5011 boen/

ingeballe top Ijcm baat tollben berbolgen en bc saaft toerftpellig

maften; en bat top ong ban maar Ijabben gerecb te IjouDen om met

be eetpc vloot te bcrtrcfiften.

Slct nu ceng op toat topje ftet De ^pperftoofbeu te Batavia be*

Heft heeft ong proces af te boen. &ct ftab niet eengnooblg getoeep

ons baar 300 lang op te IjouDen/ toen men Dog niet In ’t 3ln bah

ome saaft oprcgtelyft te bebanbelen : men bab ong toel ten eerpen

ftonnen bertenben/ geïtjft ome begeerte toag/ en boen jetten opeen

febip/ baar ton/ eben alg op bat bart Mauritius , sonber foldy

bobben moeten blencn. .maar bc geene Die Ijcpmclijft en onbet- be

fianb met onsen Dief mojften / bagten/ gclijft b« toaac toag /bat

booi lanftbept ban tijb bese fcbelmpuftften toel toat upt b« mft
3oubm raften en berpautoen: toant oubesonbtn fcbieeutoensoa Iunb

niet alg Die men nog Dagelijp begaat.

«lenigen ttjö baar na plerf Monfr. de la Haye, een on3er alot*

genooten / op Batavia aan De bloebloop/ sÖnDe baar een gemeene

ianbsieftte : inboegen top nog maar met ong bilcn Waren / te toe*

ten/ be éjeeten Be***le, La Café, en Ift.

1 (597 .
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, ZESTIENDE HOOFTDEEL.
Batavia word befchreven , zoo ontrent de gebouwen

,

graften, ftraten, het Fort, als de Kerken. Devoot
ftad. Dezelver graften, Tuynen, en Huyzen van
bamboejm. Waar zig de Mieren onthouden. Ree

< van Batavia en derzelver fchoon gezigt. Overvloed
van ryft. Vruchtbaarheyt der Wijn-ftokken. Wat

1
daar meefl: gedronken word. Van de Betel en noten
van Areca. De Mangas. Tamme en wilde Oflên.
Chineefche varkens. Van het gevogelte i verbindende
dieren, en byzonder van den Crocodil. Van de Slan-
gen. Zeldzamen Aap. Vremde Hagedis.

1097.

Bativia.

Ccfjoon men berfcbepDe SSefcfjiijbingen binD ban Bacavia, 300 (joopJ
ib ebentoel öat Ijet Den Jlcjec niet onaangenaam jal ïijn / Dat tit

Bier meeDe Deel ijet gcene ih / gcDucenDe mijn jarig betblijfalDaat/
met mijne epgene oogen ge3icn fjcb; 5on0et mp op te fjouDen met öet
gcene anDcren Daar ban öebben gcfc9;cben.

5De3c fvtaD ié 500 frfjoon / en ten opjigte ban alleg 3oouptmim»
tenDc/ Dat 5e t’eUien^ aan De Reyzigers nieuine fioffebeefefjaftban
opmeefting

;
3a De laatfiaanboomenDe $a\ altijD De3e of geenc bec»

anDeringe geblaat teojDen.
w,i»r gefligt, «fSemcIDe ^)taD ig gejiigt in een blaftte op (jet <£p(anD Java

,

hoc Eds' leggenDe op De fjoogte ban zes graden SupDcrbjeebte / en t’cenc*

maal gcbouD op De Hollandfche toij3e/ maar met toitte (leen. 3tegc
bp-na alleen langwerpig bierftant: mant De lengte maafit omtrent
2000/ en De bjeeDte 1500 treDen upt. ®egcn Den renen (joelt Die
In ’t Noord-Weften flrcht/ fpoelt De gee/ en op Den seïben fjoeft

legt cob Ijet Fort of De Ciradelle. ©e Ijup5cn plagtrn booj Dejen
altemaal 3eer laag te 5ijn/ maar nu treeftt men 3e al mee in De
fjoogte op/ om Dat3e Daar geen Orkaan tebtejeufjebben ; inboegen
De £>taD ban tijD tot ttjö beel cieclpec getoojDen ig. <Dc ffraten/
Die regt en bjeeD 30n/ fjebben Doo?gaamS graften/ ter toeDcr3ijüen
met boomen beplant/ eben alg in Holland: fjoetoef Batavia fjiec in
boojlegt/ Dat Deffeifg boomen altijD gjoen 3ijn.

Amgenirae ©e graften toajDen allemaal met' fpjingenD fontrpn mater ge*
grjtieo.

tnilö Uan eene Rivier , tuelfie jfg Dooi De ganfcOe &taD ging en

öer»
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liectoaactö bcrfpjepö ftebUenDc/ epnDripinDe^eeuptloopt. ©003?

S ic $taD met 3toaat muuttoccft/ «1 met betfc&epDe flankeerende

baftions, Dfe bol kafton leggen/ booten.

ï?ct Fort heeft bier ftaningftjfte baftions , Die altemaal tonöom Het Foit.

met gioote blecbantc getjoutoen fleenen obcrDeftt of helUccD 5Ö« >

maat hebben geen graften/ en bpgebolg ooit geentowtabuptenom/

SeoenffoanDe de Abt van Choifi, Die in ’t gemeen een jeecaange^

naarn bethaal ban jijn 6cp? Doet / op een ganfcbanöcre top5e

Daac ban fpjeeftt. ’t toaac / een hlepn cnbjetoccgé ban Dat

muuctoecft af loopt een gtaft ban ontcent tofritigof bof-e^ttotatlg

boeten bjceD / Die eenfgjln# Den toegang ban (jet FortJfc&Dnt ^
letten 1 maat boo? eer fl moet ift 3eggen / Dat De ;elbe taaaDbaar të/

nclhlt ift snit ai baDenDe meenigmaal bcbonDcn fjeb ; en ten ttoecDen/

Dat Dejelbe obetai niet eben bec ban Ijct muuttoccft af legt. fe
bhmcnplaats? ban ’t Fort flceht Noorden en Zuyden, en heeft ttoec

©00 ten rent ober malftanDer . ©ecrnftg 3» nu Daar boo? geen fchie*

inhe bricrrinac bcDucbt 5Ö» / 5°° 10 Die plaats? ooft ganfeh met geen

^Doilog^tupg boo?3ten: ïn tegenDeel 10 Dc;eibe gcbuID met fchoone

hnmen / tnaac in De Generaal j De Direóteur Generaal , OjbfnatC

in^tra^Dinarc Raden , en berfchtpDe anDere Officiers of Com-

r

©it Fort beflrtjftt De ganfebe Stad en De Ree , en fg boöj3irn N,men rfct

met ontcent 30(113 ftnftften ftanon/ toaac ban bpfticn of stiften /Den Baftions.

Franflen afgenaomen 3pöe / »°8 met h« toapett ban Vrankryk pjon.

ften 3T)c biet Baftions Dragen Den naam ban Diamant, Robyn,

Paerl , en Saphir. ffiuflc&m De Stad en &et Fort, aan öc 2uyö>

ftant / legt een groot plepn / Daac «enige fcebape" gaan grasen - .

-

’t toclft boo?3ien is? met een fchoone Alte of Laan / Die tot

anti De poort ban ’t Fort , altooac een toagt&npiS (laat / toe.

foopt «en ’t enD ban gejtpDe Laan, bp ’t magttjupg/ leggen een

ncoote meenigte (iuftften Kanon om fcheepen upt te ruften. 25p-na

m ’t miDDen ban De (laD ig een groote bterftante plaat?/ toaac op

Sc Garni?ocn üan De fit*/ ’t toclft omtrent upt tarnt manbc

(iaat / 3ter bcquameïijft ftan gcmonftetD

venbroek ©fficier ban Dat Garmfoen, een 3f«
heeft mp 300 becl bcienDfcljap en goeD geDaan/ Dat fh hJe* ®enftte

gclcgenftjept te mogen hebben/ hem hier cenige bergeiDinge tefton.

,U
?ïan^

5

S*e(l-56De Dier (lab (Iaat De groote Kerk; aan DegfupD-

ïijDC het Stadhuis; aan De jSoojD-3pDe een lange ry fchoone Huy
en ’t Stad-

'

ven ; en aan De ©ofl-jpDe loopt een Dcc groote Graften. 25fpal= h Uysftlln .

ben De hier boben genoemDe Groote Kerk, toaac in Den Dienft

in *t Hollands geDaan toojD/ 300 të’ee nog een anDec op De Cua-

delle*
^ j
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Van devet-
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<2)e ©etcfornieerbe Porrugyzen Ijebben ttoee ïïctften / «n In be

fiab selfg/ en een in De boojfiaö : en öeje bctgaberingen 3p «eei:
talcp / om bat alletfjanbe bteembclingeii/ Die maar Portugijs bet»
flaan/ baat onbet fcpplcn. <ü)c Maleytze, 300 nicutobeftectbe a\ê
oubc <0ecefocmeecbcn/ Beb&en ooft een Kerh In be flaö ; boen ben
©ienfï inpn epgen taal/ engc&rup&en be obctgejctte .fèeöetlanöfcöe
formulieren. <8esc fiecft brp groot/ en lebett een fcpone bet*
gabetmge upt.

©e Roomsgezinden Ijebben bolfioomen brp&ept ban Confcfentie/
en leben na fjun epgen goebbunften/ 3onbetbat De .Jüagifïcaat eenö
becneemt toat 3? onbec be pnb boen: maat openbare Kerk-oeffe-
mngen fjcbften 3p niet.

©e fiab jelf too/D gefjeelp omring ban eene boojflab/ bie «ig o»
beral meet alg een fjalf mpl bet uptfïreftt/ en een ttoeebe fiab upt»
iebctb bie bcel grootet en bcel talrpec ban gjntooonberg i£ ban be
eerfie. g|n bC5e boojflab nu otitjjoubcn 3fg boojnamelp be Chine-
zen, om bat 3e baat bunne Kerk hoven , cnpnne Pagoden of Af-
gods Tempelen ijebben. %n bC fiab f£ ooft nog een hoek of quar-
tier baat eenfge tooonen < en Ijebben baat ooft een Hofpitaal of
Gafthuys. ©03e boojfïeben 3p met bcrfcfjepbe gtoote en met Dub*
Bele rpen Bootnen booyicne graften Doojfneeben. Söeplben be gto»
te graft bic ’cr rcgt mfDDen booj loopt/ 5p’et nog ttoee ftiepn»
<1*0/ te toeten/ aan eifte 3pe ban be gtoote een/ tct topte on»
ttent ban ttointig of bijf-en-ttointig boeten/ Detoflfte blaft tegen be
fonbcmenten ban be ()up3en aan fpoeien/ 300 bat men in De5elbe
met ftan ftoomen 3onbct blot of fefjuptje. - ?ïgtet bie ppscn nu leg*
gen gtoote tupneu / bie Batavia met aUetfjanbc btugten en eet*
toaeen fpijjigen : maat be poften in be fiab 3p ftlepn / en tocp»
nig in getal, <S>e ïJuujen bet Hoveniers en anbete geringe lunben
in Die bootficeben/ 3P gemaaftt ban bamboefen, 3jjnbe een foojt
banfjolie/ ligte/ fjarbc rotting/ bie gemeenlp ontcent 300 Dift ali
een bpe/ en ontrent brettig of bijftig boeten lang 3fjn. ©C3e bam-
boefen 3jjnban een jcec gocb gebtupft in becle Dingen/ om bat 3e
3cet buutsaam 5ijn in regen en toiub. ©oortg fjcbbeme nog bet*
feliepbe anbete fooien ban tottingen.

2jn öet Bobcn-enD ban fommige be3ft rottingen binö men gemeen»
lijft een miere-neft, gemaaftt ban steltere bette aarbe/ toelfte bie
biertje^ baar brengen/ na bat 3c jig albooreng mibbenboo? Ijet riet
een toeg gcbaanb Ijeftften. gjn bic nellen nu fjceft pöet Miertje 3P
epgen celletje/ Bp-na eben-ecnj? alji öebyen. ^pneemen baatfjaac
optreft tocgen£ ben 3toatcn en geflabigcn regen/ bie Ijet lanb biet
of bijf maanöen in’tjaat onbec toater3et/ en bat gefpupl 3cfterlp
3011 boen bcrbrinften/ ingebaiic 5p geen loopje jjaBDcu uptgebonben
ban 3'0 yoog en beoog te Bonnen Bergen.

<2>e
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33e Ree van Batavia ié De fcboonfle cn bcpïigfle Die men in De
,6<?7'

toecdD binb. ©e fcöcepen bonnen Daac 5onDec bet minfle gebaac

een ganfdj (aac leggen : ia De Sec $ ’ec bp-na alcgO eben (lil / niet ,Jvil.

500 «cc om Dat ’ec bed CplanDjeé in en conöom leggen Die De ba=>

ren brefien/ maat om Dat Dc toinben Daac jdDen bcel beftig 3tjn.

19öec Dag/ en Dat tnifi noopt / bomt ’ec ’é moegené ten tien ucen

een sedninDje en Dcijft De (loepen naac De ftaD toe : en öeé abonDé

ten tien ucen bomt ’ec een lanOtoinDje en bcengt De 3dföe floepen toe*

Decom naac boo?0 . ©e eene bomt upt b« Jüoojben/ en Dc anDece

upt fjd SupDen.
©e (loepen en fommige biffecéfcbnpti'cé Baan en bomen Doo? een f«y«

eegte Ijaben Die uut öe (lab loopt / en tufleben ttoee lijncegt leggen»

De IjoofDenljcen fcljieti tuclbe IjoofDen tec toebecsijoen rnetpaalmecb

gcbcpD/ cn boorté met aacDe opgebulD 3ijn/ eben alé fommige

Dnben in Holland, of gcltjh De batien banDuynkerken.

©esc haven ié lang ttoaalf IjonDect gemeene tcceDen/ en pDec

hooft bijf-cn-tVointig boeten breeb. $et 3onDen ongcmeeiie feboone

toanDdingen geben / ingeballe nöec hooft met ttoee epen boomm
toaé beplant / en De htupnen Dan DoojmalhanDcccn geblogtcn/ een

aangename laan uptlcbecben. <Cn beemité Daac noopt geen qiiaaD»

aacDige toinben toapen/ 30a 5ouDen DC5C boomen ongettoyflFdD 00b

tod toaffen ; bebalbcn Dat ib tnp inbeelD/ Dat Detooctden met Dec

tuö Dc Dphcn getoflbig (iebfgen en alé baflbinDcn 5ouoen.

'©etoijl nu Batavia niet alleen bet <©cootmaga3pn ié ban DeCom-
pagnie , en De plaaté ban toaac bet gcootfle geDedte Jjaccc blooten Biy, en

naac alle oo|Den ban De toccelD bectccbben / maat Dat bet ooh De ««om.

toebliiac en fcbuplplaaté ié boojDc feljeepm ban alle anDece Natiën/

ïoo ban men sig Ijfd ligt becbedDen Dat bet gesigt ban 3ulb eene

Bay, gebnlD met 500 bed gcoote febeepen / een aangenaame taertoo*

ninge moet uptleebecen : temeec/ toanneec men Denht / Dat’ecDaac-

cn-boben nog bijftien of ttointig hlepne Eylandjes leggen Die 5(0 ou>

Derfclienöentlijb op Doen / en alttjö met gcocnc boomen bcDcbc (laan.

©e Compagnie Ijcefc bace fcticfpstimmcctoecbcn omteent ttoce

mijlen bupten De (lab/ op een bïepn Ey landje, getsaaniD On ruft. ven .

13et 5dbe ié tod gefortificeerd, etl met goeb kanon boojyicn.

' èschoon Batavia al btp boog onDec De verzengde lugtftreek legt/ W«romhet

300 ié De Ijitcc Daac nogtané 5«c tod te becötagen/ om DatbcSee «

toinbjeé/ Daac ih biet boben ban gtfpcoohen btb / De lugt getoclDig iS , en

beeboden cn 3upbeccn/ cn 3«If$ ÖfeI 5tct temperen op Den bollen

miDDag.
, , _

,

©cn 3toaac(ien cn meeflen eegen balt 300 tuffeben November en wanneet *t

April, 5ijnbe Den tpD Dec gcootfle f)1ttc / om Dat bd De 3eé Zomer-
maanden ban Dat lanD $gn. Beemité nu De Dagen en nagten altpD

b ‘

bn-na tben lang 3ün/ cn men Daac ban geen houDc torct/ 300 mag
1 men
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men met regt seggen/Dat fjet Daar een ecutoigDurenDe fomet maabt.

Dat ’er Deel of toepnfg regen balt in Die jeg maanDen/ Daar
na boojfpclDen jp De beugtbaarfjept Deg jaarg : taant toannecc het
toepnig regent/ 300 Brengt het land een groote meenfgte ongedierte
boojt/ 'ttaclhfjet Fruyt, het gras, De moeskruyden, en in ’t bn*
jonDer De Ryft, ganfeh toegbreet en afhnaagD.

, .
©P öit EyJand, (’t toclft ontrem ttoedjonOert mijlen lang ig/cn

btjftfg btceDj rè De Ryft 300 gemeen / Dat een menfeh natilnj: boo»
een oortje Daagg op eeten han/ niettegcnjiaanDe Daar al een groote
tneentgre berbcupFit too?D/ taant De gjntaoonberg moeten firc booj
hun Dagclyr Bcooü gebrupben. Op tjet ganfclje Eyland taal! geen
anDer foo?t ban koorn } en ’t geen men Daar heeft/ Bomt ban Ben-
gaie, altoaac het nfetmeer nfê eeti ooctjc ’t ponD boft. ®e Bata-
via toorD ooit beel gebragt unt fjet ïanDfdjap ban Den Grooten Mo-
gol: en taeptenb?ooD too?D ’er niet DuerDec berhoft Dan in Holland;
Dog De inboorlingen geben ’ec niet beel om.

’ Op het ganfclje ©planD Java bfnö men geen cene toyngaarD

;

maar in en omtrent Batavia queebt men beel toijnftobhenopDftori»
5e ban (öalcrpcit ; en Dct3elbec Drupben ;tjn seet goeb om te eeten /
alfchooii3e noopt ter Dcgc rijp toojDen. ©at ftag ban toijnftobben
Dragen 3ebenmaal in ttoee jaren. Soo Dra men De Drupben afge-
Jtnipt heeft/ fntjDt men hem toeer/ en bferDetjalf maanD Daarna
heeft men toeer Drupben 300 rijp 313e toojöen bonnen, «öen tohn»
gaard geeft het eerfte jaat Dat hP ge3ct té brugtj en loopt (nelhb
ooit alle andere boomen) in een jaar meer upt/ Dan in Europa in Den
tijD ban agt jaaren. ©nDertufTchen maftcnse’er geen taiin. ©ie
men Daar Drinbt bomt gcmeenlijh upt Perfien of upt Spanjen . en
boft bp na een ©ijbgdaalDer het pintje
©e Bronswyker Mom ifj’ec 00b 3err Duur : maar men brout o*

beral tamdijh goet bier ban een ftiipbcc ’t pintje.
©e Soldaten Drinhfn Daar boo? De 3clf0c prtjg een Dranb Die men

Knip noemt/ beftaonbc upt een foo?t ban bogt Dat men upt frupt
perft en met 3cebcr 3eefchupm mengt. iBanneec Dien Dranb nieum
té/ Doet ijp brp meer quaaD alg De Arac ban Mauritius.

’t ©eene men mceft te Batavia Drinbt/ en toe! hctgoeDftcboopbes
hoornen ban/ té De Thee: ja De Chinezen houDen’et 3elféföerbcrg
ban. ©oor ttoee ftupber^ / $oIlanD$ griD / bcengenje bier
fchoteltjep met allcrijanbe confituren, pDce fchoteltjc ten minften
ban een JfjalfponD; nog een anDer fdjotcltje met toftte 3upber»
banDp / en Dan nog 300 beel Thee alg! bier menfehen 3ouöen bom
ncn of toillen Djinben: en Dat nog tod ban De befte onder Degemeene
foojt / ban tien ftupbetg het ponD: taant De KeyzersTheeftofteeng
300 bed. gin Die 5Clföe ©upycn ban men 00b Koiïy Djinbcn/ maar
Dan moet men eben atéiu Engeland en Holland, een ftimticr boot
’t bopje gebm. * ®c
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(Zt Batavia $tet men bccfc&epDenetlep fcöoone bjugten7 onöft toetfte

alleen maat öe druyf en Watermeloenen in Buropa beBenb jijn-

We Ananas, Be Kokos, en Be Banamer toOjBcn Baat W OMCC*

^tffen feneWft meet toat bladeren van Betel }ijn/ en Noten van Bladeren

Areca Bie Be^ntoOOnBeC^ban Bic Eylanden , ?00 toel Manne n, Vrou- ™ *“*l«

wen alg kinderen , om baft tanDbleeg en een gocöe maag te bcb» akcu

Ben/ wnDer opljouDen hnautoen/ cn DiBtoiïg Bet 3ap in3Upgen <©lt

?ao ig 500 tooD alg BIocB/ en pjlBBclt Be quplbaten jooBanig/ Bat

men geoutlg niet atiDcrg Boet Ban feeberen/ en ban 5(3 fPMP0en
:
ja

Bic Bat goeb getooonm te gebjuplten / jicn Be lippen b
bloeD/ ’ttoelB «er bicg (laat- ïêannccc men tjet nog niet tccBegcn

nttoenB i&/ fmaaftt ftet groutoeltjB bittec/ gelp Be Tabac „ maar

alg tneneeng in Be getooonte gcraaBt ig/ Ban men Ijet omnogeltjB

nalaten, ï)et Ban tocl jijn Bat Beje Betel baft tauDblecg maa&t/

en iB toil het 00B toel geloben / om Bat men Ijet 500 algemeen ge=>

t mab- mant Bit té ooBbjaac/ De tanDcn too?Den’ec onmanieclijfi

St ban: 500 Bat Bic menfcücn Be aangenaambept ban een

frilTe en fcöoone monD niet Bennen, m: Betel bettoonb jta öp-na

alóecn Peperboomtje , maat Ijet blaD ijs B?icBantig cn in alle fai*

foenen groen. Wc boom Die De 500 genaamBc nooten ban A‘ cca

boojtbiengt / ig 3cet boog en tegt. ©ooigaang tollen ;n een biet»

Be part ban Bie noot in eenige blaBcn ban Betel, cn Bnautoen Bat

30a te gelijH. dommige DoenDet nog toel toat geblufte BalB bp

:

maar mlr ig geen gebjupB bp Die ban Batavia.

53e Mangas ig een bjtiQt ban Dat ItanD / en toojD boo? 3eergocB neMangis,

en getonD geljouBcu ; beeft DeDi&te ban een cp; iguipm 500 lang/ en een

vucmiig gcribD alg De Bleune komkommers, ©c baft fg DIB en groen/

boetoel Dat’cc / na ’t icggen Ban fommigc/ ooh cooDesgn. ©an

binnen ig De bjucbt toit/ en fmaaBt bp-na algeenmufcaDellc D?npf-

33c toiucht tooft aan renen iioogen boom , Die jeer bcquaam ig tot

timmerhout, ©aar ig nog een anbee ftag ban Mangas Die gem

noot heeft/ ennogtang jootoelalgDcanDcre/ iugclepö toojBm topiis

atiin / fmoftocb / anijg/ en meer anBcre Dingen.

I >ct tamme en wilde Offevlees hoopt men Daat bOO? ttoce ftlip w.t voor

berg ’t ponD: cn brrmitg het ccne niet heter ig a
J^

Öet anDccc ^5^0 5^“ .

toojD het 00B boo? ccne ppjg berBoft. fect janö ig bol üa “ deaword.

Zwynen , en toOjKll ooB gocDBoop becBoft. 5?et fchapevleesbalt n
«et Duet / cn Bomt alleen maac op Dcc <©cootcn tafclg: DetcDcmg/

om Bat 5e Dat ftag ban heeften Baar niet tocl boortguceBcn Bonnen ;

toant De tocnDc ig’cr ftegt/ en Den Dauto Bonncnje niet becBjagcn

;

n ttoellen op / cn ftetben ten eerften toeg. lfet varken, t toellt

inen het Chineefche noemt/ om Dat’cc Ben aart ban Daan Bomt;

tooiO Baat becBoft booj bijf ftupberg ’t ponD. Hoenderen ,
Endvo-

& Eeis *
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gels, «1 Duyven boPen’ec omtrent 500 beel alg in Europa. Wild ig
önac toat raarg/ uptgenoomcn De pintaden

, Daar topte booten ban
gefpjoobcn tjeb&en / en toaat ban’et ttore of DjieOerlrp pag jriu.
Vis ig’ec in obcrbloeD/ m baP bn-na nicrg.

^oetoeï’ct niet bcel meer alg "eeneclep quaaï/ cn een rcgte lanö»
5iehte in jtoang gaat / 30a fêtic$e[be egtet gebaarhjh/ ter oo^ahe
öet gjoote fmecte. ©c op Batavia tooonenDe Franfen noemen bet
de Perfing, en bepaat in een gedurige bloeD-laop. ©ermitg men
nu geeu raad boo? die quaal tocet / 300 balt’ec niet te boen alg
ÏÖDjaam&ept te oeffenen/ matig te leben/ en öe natuer baar gang
te laten gaan. «2en topje ban Doen/ toaarlijb/ bic ontrent alle
jichteng/ tocpnfge uptgejonDect/ fjet jcebec/Ie en brpügpe tnfDöel
ig : toant men öeeft befl reDen om te geloben / en ftft blijbt ooi. unc
De oojfpjonft ban (jet tooojD Pharmacie jelf / Dat De geljeele Apte-
kery beelecc een bp-een-jameling ig ban bergift/ Dan ban genecsJ^
miDDelen: g[a onDcc De betooonDerg ban ’t Eyland Java too?D booj
üaiïelp geloofö / Dat bp-na al De gene Die in Europa jig bemoepen
met julfte miDDelen booj te fdjpjben / peilen van het menrcheJykc
gtflagt zyn , en beelmcec fcljulD bebben alg De gene Die 5e borhoepen.
$et gemeene geboelen ig/ Dat bet buffels - of wilde Offe vlees Die (ielu
te immerg 500 bcel boo?t?et alg Defruyc: en nogtang ig Dat het biceg/
’t toclft meefi in De Hal berhoft toojD.

<0m De tegte tonarfjept te 5eggcn / Batavia ig geen plaatg om te
gapen of tebcaffen; bcel Dingen ontbjehen ’et : cn ’t geenw met ong

y gemeen Ijebben/ ig raat/ Dnuc ban gclD/ en fiegt in bergelnhing
ban bet on3e. J£et Chiueefche fpek, Daar ib Ijiec boben ban ge«
fpjooben beb / (g gepl en fmaiieloog. J^et gevogelte ig niet bed bee=>
tcc/ en De eyeren befgelij,r. 3E)c toeperp/ Die beel berfcbüt met Die
ban Europa, bjengt fiegt blccg/ quaöc rnelh/ en onbcugcnDe bottee
boo?t: bebalben Dat Die Dingen nog jccc fcbaacg te behoomen jnn-

ipetoijl ib Daac ;oo eben ban bet gevogelte gefpjoobcn beb / 500
van ’t Kane- febirt mp fn Den 3in ftct Hanegevegt, ’ttoclb een ban Degroatfïe en
ï'^gt. gemeenpe upifpanningcn ban Die Eylanders ig. ©an Deje Dieren

gtieben jn een gjootc mrcnlgtc met boojDagt Daac toe op/ en Doen
Dejflbe fcfKcpfiiijDenDe p3ecen fpooren aan/ toaoc ban Dat goeDjig
jupP nfet met beel bcagt/ maac 3eec bnapbanDfg toeet te beöiencn.
3De Javanen bebben ’tgejag obec Die fpoelen/ enelbmag’etbpboo*
men mie toil om niet. 35c mcepe ompanDerg gaan toeDDingen aan
tegen cibanDeceu / toaar ban fommige albjpgrofloopen. 3|n plaatg
nu Dat men in Engeland, (Daac Deje Hanegevegten 00b 5ecc in
.jtoang gaan) De Hanen Den paart affntjb/ en bier en Daar eenige
beerrn uptttcbt / eben geltjb De Kampvegters getooon jbn hunne
ftlccDcren upt te trebhen/ om Deg te rapper tcjijn / 300 laten 30 biec
De bcepen alleg öouDen toat 3p bebben. *tgg toaac/ jp jijn toel

300
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nee”rcba0
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"'©SS^JSffSSSSSL»> Met»

11a bril khJoo«ros m oen Tijger, wrtteMmno^rcnt moot.
•ö” 9cn *

_«, vvniven en Voffen xiin hier te Iflttbe onbeftenb.

“&SÏ£ ««Site» : « Apen »™ ai'i'f,&Ë?£Z s» “»
i'ndiiien üieewnïe 5eec: be Compagnie geeft bactlg gulben alg cc een

hnotjacHagcn too^. ©aar jtjnöec ban Dertig boeten lang. »et

gemmfe geboden Ijler te laubeig/ gflïl6« «» onöec De oubfle Na-

fimririindipe bat bit beeft groeit joo lang alg get »fCft* maar suiy

rtinlu mar” fabelacfttlg : ooft ;al Ift bc anbece bingen bie men cc ban

bectrtfowtfiwn
ö& fcljeut ban een fnapljaan jal öcm op ben eng

niet nuet;en/ öo moet jupft In ben bupft getroffen mo?ben. llpW
S n fncl

-

5

en toannecc men ban fjem becbolgb üiojb/ moet men niet

SlSf hnoitoaattö/ maar oberbmacg en tcr^gben unt loopen: mant

SS™ Si een lang ' en onbnpgsaam Ugljaam Ijeeft / 500 moet ft?

?Stbben ig om te fteerem onbectufTcöcn tan Den boojoptloopec

Sonb bolnnem ©at bier ftoub bcelbanhondevlees , en men jegtbat

H11 nnTi nirt bied ié ban Dat Der menfehen : maar baar teojb tocl 3o?g

bM^aebïagcn bat bp”hem aan Ijet laatfie niet berbjafl. Sp tobben

fnnirnha mei aebangen met ben Angel ble men boo? aan eenftetting

ffifiSÜSSb” r(!uf.,t honde Of Schop.,l«. teert»

oaé. «Ift fteb’ct eeng een ;len bangen met een net in «~ec omtrent

nitffinnbert tcceben ban Batavia , 3tjnbe rupm Dertien boeten lang

:

ftf
“ "

'mTSSo” maat >».« mii«<rt«a/ toj Moten*
S!l. monfrftfii hlc Jannen tfiO op Batavia getooonb hebben/

Sc en ooft nergens anberg fagt op maaftt ban op boenberen.

^hniibm *!a nemcenlnft In Sce/ en boo? aan In be Rivieren.n2ïEfBS «* Slangen, {?et gebruebc eeng bat Mr.

1 u riff in een bofcli / 't melft toiibom Batavia loopt/ ging ja»

nen / Süaftneenflang getoaar mlecD/ blealfcljupfclrnDeuptben

, / Plftftcn Mttnbe omtrent 30a blft alg een arm / enjebenKSS lang Hang naberbe O^itaig /enquam^m

hHnft heel moeblg en heftig tegen ben jager op; maar La Oaie rroj

tem mrtben Saan/ bat hp boob bleef leggen, ©ese Slang ftab

E-n foojtuan een ftap op / bp-na eben eeng alg De geene maar ban

Taverme^frteöft . M r . de la Café toag 300 terfdjtiftt g^ojbeubau

bat beeft /Dat lm/ brec3cnDe bat’ec nog meer mogten fcljuplen / niet

mnrottnam ban nabenflcente 3oeften/ ble mensegtbaton*

beboeten 3it/ en 3ulfteen ftoflelftt genecgmlbbel lg. ©aar
toet bp-na ban te* boeten lang. g

Batavia toojb De buptbetoaatö ban eenebie ten mepgje fjab ingcfiofu/

Vin zeeket

flang die Li
Ci te iu een

Bofch ont-

moet , en
wu hy deed.
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cn nogtang niet bobcn De ttolntfg boeten lang toag,
©ebjgï iit nu boenöe ben met ört geDiette / ’t totlft jfg 0ö t, v,

ontöout/500 moet (ft biet ictg 3eggen ban een ongemeenen gcooten Aan
Dfe ih meenfgtocrf gcsien Ijeb op De punt ban ’t bafïion / genaamb
De Saphir , aluoaac bP een hlepn bupgje baD. ’t JDag een w v rle /
groot ban pofluuc/ en gfng öeel Dffttollg op jijij agtecfie pootctmnt
oberenöj Dog ban Dehte Ijet met een ban De banben/ Die ban bin-
nen en ban buptcn haai tonrcn/ altijb De plaats toaar aanDeSexe
te onderfcheyden is. ©e tronp ban Dat Dier toasganfebftaal/ be-
Öaiben aan De toenftbrautocn , cn quam boihomeri ober-een met Die
plompe en onbefcbofte aangejigtcn Dcc Hotcenror.nnen toelfte ih nn
De Kaap gejfeu brb. i?rt Dfec frftuDDe pöec Dag 3nn niafn bïö
ging’ec met bet JjoofO in een haffen /en toeltoegrDefttV op leatrèn fla,
pen/ eben alg top menfc&en getooou jijn te Doen. Hts Ijet iwofcniin
baD/ finoopte ijet een neugtweft om; en ’t tong bcrmaftrinft hm,
Dug gehuapt in jijn beD te ;ien neDerleggen. 5ih 3ouD’ec meet (beu -

tjeg ban bonnen bertelien Die ijeel raac fcijnen / maar m m»
gecrne behennen Dat iftïc mp 300 3eet niet obet bectoonDcren bon/
alg toel bet boih Ooo; De banh Daac tec plaatse DeeD; ja DatK
ooft 3elfg 3ulftc aanmccftfngen niet obet hou maften: omöatift/toee.
tcnDe Dat men Dat bcefï naar Holland meenDe te bet3enbcn om het
öaac te laten ftuften/ beei ceDen baD te geloben/ Dat al Die anetnen/
Die ’t bolft meenDen aangeboren te toe3cn / Dat brefiban tiiD tot triD
geleecD toacen; Ijoetoel 3ub* ooftmaac giffïngen syn ban mp. liet
Diec ftorf op De hoogte ban De Kaap, op een Der fdjcepen ban De
bloot fn toelfte ift ooft toog. ’t gg 3eeftec / Dat Dien Aap ongemeen
net De geDnante ban een menfcD baD. dommige scpDen Dat ftet
een bpsonDecen aart toag/ cn nergeug te blnDrnDanop bet «cnlanD
JaYa : maat 3CCC toepuigen toacen cbcntoel ban Die geDagtcn; De
ineefic bfelDcn ’t Daac booj/ Dat Dit beejï toag boortgefojooten ban
een menich en een Aap .- toant lj« gebeurt fomtijDg boel Dat D’ccne
of D’anDere flabin ren gcoote migDanD begaan bebbenDc/ en bere*
.SenDc Daac obec naac getooonte stoaarlyft geftraftte 5ullen tooiDen/
upt benautbept De blugt neemt naac De boffen en Daar alg een ber*
toocD beeft leeft. <ti*n beemitg nu De Natuur 3ig niet aanhant te-
gen De beemenging Dec Paarden met De Ezels, 300 fian sn ooft lint
becDcagen Die ban een Aap met een vrouwelyk dier Dat ïiem oei«&
ig/ toonneec Dit laatfïc Dooj geen anDece gconDen of beninfelcn te
eug geljouDen toojD: toant Daac lg meec obcc-cenftomfïtuffcftenccn
Aap en een zwarte flavm

, Die sonDec De mfnfle ftennlffe ban <0oD
opgeboeD fg/ alg tuffeben een Ezel en een Merry.

gft 3al bp gelegentljept ban Desen Aap [jiec nog b» boegen De
afbeelDing ban een orcemöc Hagedis, 500 alg jeefiec bcfenD ban ’t
CplanD Güolo mp Dcselbe beeft mefDe gcDeclD. ©ic hlepne bergje

öeeft
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heeft een bch en cooten alg een boogcl/ ligtgroene hop/ bnipncoo» I(J97.

berug/ cittocnftleucDe bupft / en biofette blaftften
:

öcc jeec Ie*
1 11

benbig /500 gautoal^bc ütinD/ en gctoclDig fteec op be bïiegen. 311*

Dug IwpDt be bcfc&rpbingc Die fh’ec ban omfangen heb.

ZEVENTIENDE HOOFTDEEL.

D’Auteur befchryft nu delnwoonders van Batavia , en uyt

wat Natiën dezelve bcftaan. Spreekt verder van de

Regeeringe. Pragt en zwier van den Generaal en def-

felfs vrouw. Rykdom der Inwoonders, en byzon-

der der Chineefeti. Wat fchattinge zy aan de Com-

pagnie betalen. Spreuken ol Sententien uyt het Gou-

den boek van Hoangti-Xoa , eenderLxxn. befte Dif-

cipelen van den vvyzen Koning Confucins. Hoe de

Chmeefen eeten. Hun dragt. Pragt en plegtigheyt

ontrent het trouwen. Hun vaften-avond van zeswee-

ken, en wat ze dan al uytrigten. Waterfeeft. ’t Be-

graven hunner dooden. Pagoden of Tempelen, en

verderen dienft. Van de geboore Javanen , en der-

zelver fchadelyk geweer. Hoe zy zig dol maken , en

wat fchade zy dan doen. Van de Javaanfe vrouws-

personen; derzelver liefkozenden aart, kleedingc,

en wat dies meer is. Dwalinge van Vertomannus

wegens den Smaragd aangewezen uyt Tavernier.

De gntooonberó ban Batavia , 500 toel ban De ê>tab até twojfïc: \y« Natie,

Den/ befïaan uptallcrtjanbe Natiën , nfê Hollanders, Franfcn ,
*1

o
1

0
n

ne
B“avu

Hoogduytzers, Portugezen, Javanen, Chinezen, Mooren ett3.cn

De talen Die ’ec ’t meef! gefpjoohen boojDen/ 3t)n Neerduyts, Ma-

leyts, Portugys, etl Chinees.

©e Compagnie i£‘ec bolflrcht mcefiec / ooft 3ooDanig Dat b cd- Hoemdc

fchcpDe ftlenne cegecrcnDe Koningen
, jfg onDer Decselber befelKD d“

.

itiinge fjebben begeben. ga men ftan niet m&n Dat De Keyzcr

van Japara jelf^ / De nwgtigfïe ban allen/ bolftoomen boogt obee

3iin epgen lanb tg/ bctmjl De Hollanders Daar eenige Forten met

Garnizoen houDen. ?tl De Inboorlingen Dfecfdtobfncien/ Dieonbcr

& 3
öc



U97-

Vin den Ge-
netaal en
deflelfi ge-
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Rykdom
der Euro-
peer: te Bata-

via.

14* Nieuwe Reystogt
öc tegerlnge ban fjunne oube Souverainen al£ fïatien moeten leben/

50n beel llebct (n blenfï ban be Compagnie, om bat je ban beleef*

bet en menfcbelijhcc gebanbclb tootben.

23e Generaal is Kon ing, Ijoetoel Ijp ben naam maat bcaagt ban Ge-
neraal: toant Koning ig een tooo?b/ en Generaal een anber; gelijb

oob Harrog , Doge , Prins , en3- 111 bfc gjoote Jl&annen 5Ï)t1 Opper*
hoofden, en tegecren met meet of mlnbecgejag al na bat fjet bolb

ften beeft opgebtagen / ofna bat 3p jig meet ofmln Rebben aangema*
tlgb. 23aar lp/ bp boojbeclö/ in brn gconb minbet onbeefcRepD
tuflcRen ben Harrog van Savoyen rn Den Koning van Portugaal

,

Hijs tUffcRen ben Koning van Vrankryk en ben Koning van Poolen

,

fefjoon be3e laatfïen bepbe ben naam bragen ban Koning. jfêaar eet

top berbec afbtoalen; 23e Generaal ban Batavia too?D met meet»
beebept ban fïemmen berbooren bp be Compagnie en fcRoon bp '

eben aljS ben Keyzer, boot 30ne beeftiejerö ban Ijeccoepen toojben/

300 blyft bP bet bog boa? nl j;nn leben: toant be rcbelpe fjaathunöe
toll/ aan beecne bant /bat bp Rcrroeprlyb of af5etrelyb 3P/ op bat

bp 3*3 ban tijb tot tijb niet te beel aanmatfge/ gclijli gcmcenlyb be
3ugt en begeerte bet geene bfe groot gc3ag aan De Ranb Rebben : en
aan be anbete bant toll 00b bic jelföe (iaa tbunbe toel bat bp In 3bne be*
blenlnge blybe 300 lang al£ ’t mogcltjb tg: toant DetoyiRp aannle*
mant refienfebap ban jtjn boen geeft/ en onbertuflcRen ban alle

ftanten gelegentRfpt Reeft om leege 3ahften te bullen / joa ban 3lg

met mlnbet ongemalt een man alleen bertgben/ ban betfebepben.

$p Roub een bonlnglgbe tafel, en ooheen boninglgh gebolg : toant
booj 3pn karos , bic altRD ban 5cg paarben getcobbcn toojb / tijb

een Compagnie Ruyters met Trompetters boojtlpt / en toojb ge*
bolgb ban een Compagnie te boet/ ble fomtRDiJ genoobsaabt too?ö

op een brafje te loopen. ®ec 3öbcn be Koets gaan Hellebardiers,

ble niet mlnbet fïiip en taelnptgebofl 3ijn ban De ïüonlnglybe Swit-
zers. £>prechcnDe ban be Karos 30a "33! 1b nog In ’t boorbpgaan
5cggen/ bat alfcboon’ec paarben In bat lanb ballen/ 30 egtec 3tl*

brn anbere gebrupben alp |3crfiaanfclje / toelhe brn blepnber ban
be on3C/ en ban booten oob beel fmalber/ maar ongeloofïgb gau
cnfnelln’t loopen 3gn. $?et gebolg ban be Generaals vrouw $
300 pragtlg niet ; bog 3p ö^eft oob Hellebardiers , en maabt al

een groote stofet.

l£et 3011DC fjlee be plaats toel 3|jn om ban be anbere groote Ump*
tenaren / en ban De Hoven van Juftitie te fpreehen: maar ib boot
bat 3uït genoeg3aam ban anberen gebaan fg.

UI be Europiancn, ban toat Jüatien oob/ ble te Batavia tooo*

nen / 3gn meel! altcmaal rybe 3tupben ,• fa men 5lct ’et 3df onbet

bic gctoelbfge groote figuren maben. 23e Karofien 3ijn Daar jeec

gemeen en bofleltjb. 23e $up3en/ 300 toel ble ban De (iaö alg

boo?*
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tooojlïceben / ja 3dfê op ’t lanD/ 3jjn tegentooorbig groot en tod ge* u97 ’

Bouö/ en ongemeen gemeublertb. ©e öoben jtjn ooft alfemaal

cicrlijft / en opgep?onftt met bpücrg / oberbefite ©nïcrpen / bloem*

perfien / alIcrJcp foojten ban blommen / en De befje bjugten ban

Dat 3lanb. ,

©an be Wijven mag men in ’t algemeen toel ;eggcn/ Dat3c lupe Troetheyt

lanterfanten 3jjn : toant Detoijlje onbeftrempen leben/ en boo?3ee* det wijven,

ftec getnoonte / ban tijb tot ttjD jngeftroopen / mcefteragtiger jjjn

gctoojOen ban in eenige plaatp ban bc JBerctö/ 500 Dcnftcn 3e nee*

gen£ op ban Ijoc 5e beft t)un betmaaft 3ulïen neemnt; ja 3P3Ön3Qo
trotg en tojaaftgicrig / bat &ct jcec gebaarlp $ tjaar ’t minji te

bclcebfgen.

(Coen De;c Compagnie eerfï gefiigt tolerö / tonren be ©jnttéper- en wmzuix

foonen 300 fcljaarg/ bat be boopiaamfie Regenten en Officieren IJ*'

DifttoUé geboorne indianen tnoeften tcontoni; ’t toelft fjaar onge»
'

ttoijffelb 300 groots {jceft gemaafit. ®egcntooo?big ip Ijct 300 niet

meet / 5P 3tin al toermeenfgbulbjgt/ beftalben bat’cr nog npt breem«

be lanben ban tijb tot tijb oberftomen/ 300 bat’cr nu genoeg

3ijn boo? be gcciie bie’er maar een ban boen beeft-

©eten! men nu niet alleen geen beebdaacp berbraagt / maar in* Ga jn altijd

tegenbed be beboeftigen ctjfteltjft onöcrljcut / 300 gaat bc allergc^ met «en

ringfle bcouba nooit npt/ of Ijccft een (labln ogter jig/ bragenbe Jstoc

een gionnefcljccni boben Ijaac fjooft. £>ct 5flfbe beeft ooft .plaats
b ‘

ontrent be mang/ unrgejonbect be geene Die in Ofenfl/ en minber

al^ een Lieutenam 3ön : toant f)et ftrpgpbolft boojgaanp balbabig

30nbc/ en be Compagnie toillcnbe bat alle bare Coionien ren aan*

grname brpljept juiïen genieten/ 300 Ijohö 3P alle bic De toapenen

Dragen ongemeen ftort/ en in ben teugel: eti upt Dien Ijoofbc ip

bet bat een fcbocnlappcr / (bp boorbedb) noopt uptgaat/ of bP
beeft een flaaf agtec 513 met een gonnefdjerm/ ’t toelft een in Gar-

nifoen leggend Vaandrig bet Ijart niet beeft te Doen.

93 e Europianen fionnen Ijct Ijonbertfte gebeelte ban be gjuteoon*

berg niet uptmaften. ©aar na 3tjn be Chinefen be tbftjlr/ en be v>n de cw-

Natie bie De gtootfle figuur maaftr- &cljoon nu al De £)cftilDrrpcn / v

e

e

n
t

Die onp upt Dat lanö tooien tocge3onben/ en al be 2Sefc()rpüingcn geënte,

bie men onp baar ban meebe Dedt/be betooonDerg ban Dien ftocftbcp

toerdbg afmalen met breebe tronien / platte neuten/ ennautoeoog»

jeg / 300 moet ift ebentod seggen / bat ift ’er noopt 500 geene gc3(en

Ijcb te Batavia, altoaar 3ig ten müifien toe! tiendup3ent opljouben/

en bagdtjfcp nog bp meenigten upt China aanftomen om ftoopban*

Del te Dnjbcn.

<0m bc regte toaaröcpt tC3eggenal be Chineefen ftonnen/ ten Kom
\
eB fe~

op5igte ban blanftljept/ tegen De Franfen opbalcn : en ftunne aan fenmbhuk-
gexjgten öebben al mee De sdfbe fortn- SJft 3cg niet anberg ban ’t heyt op.

geene
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*4*4 Nieuwe Reystogt
gecne Ift bup3cntmaal met opmecbing gcjfen Ijeb/ niet tcgcnfïaanDe
!

il mtyö ö*m anöere geöagten ben getoeejï. JBen ceeftent Dat
cc becctig öup5cnt Chineefen op öat Eylandtoooncn. gp betalen
Dooft booj Doopt een cppöaalDec tec maanö tot fcDattinge aan öeCompagnie

; cn öc gene öie een of meer gonöe naalöen in 't Danc
uiiilcn Dragen / moeten öaar-en-boben booj pöet naalö nog betalenmi tppöaalDcr. ©e Compagnie Deeft tecDcn om öe Chineefen bo=
oen anperen eere te betoijjen/ en gcoote privilegiën te betgnnnen.

öebben een ©pperDooft Die rncebe in Den ïïaab bcrfcDönt en
een fïem yeeft/ toanneec iemanö ban Dan ^atfc tec Dooö fïaat bcc*
ooröeelt te toojöen. <£n ïjet ié niet sonöec ceeöen Dat men’ec «oa
becl agting boo? D«ft; to.mt 3onDec öe Chinefenjoube Batavia nfet
Dalf 3ön Dat Det nu i£. 2$ jgn arbfpDjaam/ neerfitg/ gaautn in
De ItoopmanfcDap / geefiig/ en ban een jagten cn bcceöjamen aacö.©e gecegtfgDept toojD nanta oiiöec malbanöerrn tuaargenoomen /maat bremöeliugen beDanöelcn 30 ïooé/ en maften geen stoatigs
Dept ban 3c in alle gelegmtöcöen te beöciegcn. 2p fpcelen «erft /
cn Doen Det nogtanö met julft een boel gemoeö/ Dar men ban bun=
ten iuhoomenöe aan Dft gelaat niet sonDe bonnen 3fen / toie biint
of bctlieft. $ct gocDberfïnnb tuoac in 3p oiiDcc malbanberen
leben / ié een 3ecc loffdijfte cn aangename saab. 2tlie leben
3P nlé brocDcrp

; en tuflien niet Dat De gefcbillen of oneenigbe*
Den/ Die ec Deen of D’anDec tijD fcDijncn op te cijjett/ mortelen
fcDfcten / of ban een langen Duec Jtjn : fïcajr begeben jiggoröeman*
nen tufTcDen bepDen / en maben Den bjeeöe/ 3onDec De min/le fchiin
ban een3göigDcpt. Stnöien iemanö feljipbjeub Derft geleröen/ of
Dooj cenige anDcce tocdallen 3ijne goeDeren becloocen/ 300 toojö elftna bermogen gefcljat / en net 300 bcel bc^amdö alé Det bedoorene

5Ön efc^Ici/paaf
DiE to®3< Ijc l̂fïc mcn Dfn brö

?uhtrtl tocöctom in

©e liefbaDfge en onbebcompe to&e/ op toeïbc De cene Den anöe*
ren bcöufp5aam 10 / 30a Dat men niet alleen geen becDelaarp onDcc
Dm 3 iet / maac Dat een icgelyft 5elfê gemaftlijft ftan leben / iö 300
p?Dfrelf)ft en fcljoon/ Dat men niet na ftan laten te seggen/ öarte
De mertfc Cljjlfïcu Staten befcDamcn. <£n brnnité De gjonDen Dec
Chuiefen omrent Dat flug ban milDabigljept / bp-na DeVlföe 3»n
nlé Die ban Molis, toclltcré toetten geen becDelaac in Ift-acl rocïfctcu
Deur. XV, cn öntse 00b niet becfcDillen met De in Ijet <£uangciiimi
baflgefïclöe en 30a Oibtoilé DccDaalDe toetten f 500 ban ib niet Den*
bcnceri onaangenaam taeth te sullen berrigten/ toanneec ib Diec
tec iieDcc 3tt cenige upttteftsclé Die mp mecDegeDeelD zijn tint een ban
Öarr boeften/ genaamö HET GOUDEN BOEK, of DecuIdeSen-
tennen van HO ANGTI-XAO , ren ban öe lxxii. befic ©ifcipelcn
ban Den Wyzen Kobing der Letteren, caftenDe het regt desmen-
fchcn.

’t %0
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•tg« haren bermaarbcn Confudus ble 3P gemeenlijk noemen den lg9
"-

Wyzen Koning der Letteren 5 en 3P peggen / üac fjp ttoee-cn-3eücn=

tig bbojname èifcfpclm Ijab/ unt het getal ban toelke HOANG-
T
®iMGouden *boek nu beljeljï CCnige Staatkundige en Morele gjonth Wit het g««-

reaelen/ bic biktoilg niet aan malfianbcten Hangen / bp-na rbcn-£
ehci”

k

censJ alg het boek ban Salomou, toaat aan Ijet 0113e Overzetters

belieft beeft ben naam te geben ban Spreuken , in plaats ban Sen-

te

©cttj‘ijl be Koningen van China, 300 toel afê bf atlbere Oofterfe

Monarchen, bolflrekt ober ’t bolk heen 3lttcn/ en 3elfêtoteen foo?t
ïilofofen

ban aanbibbiuge btoingen / 300 Ijebben be Wijzen 513 ook nueiitg» zoo tegen

maal rrgtbjaab? tegen? 300 eene becberffclpe 3oak/ opentlgk
f°;

het tfegt en be reben (Irijbenbe/ aangekant. <£n be Auteur bet^»^
Gulde Sententien bïfpcmt niet alleen getoclbig tegenbicTyrannen,

öie/tia inbeelbenbe ban een ganfr!) aiibere floffe opgelenbtc 5ijn/be

obcciae menfehen alp aardwormen bcfctjoutoeii/ en 3ig laten boojflaan

Aid of het alleen aan hun b?pe buil flonb öesclbctefparenoftebertrap*

oen; maat hp bonbect ook geen klcnntie tegen be Ocgentcn in c

alocmeen / met toat naam Deselbe ook genoemb toojben/ bie 5 *3 /

beg noob 3ijnbe / niet met gebaat ban bun epgen leben booi jjet

bolk in be biefTc (lellen / ijct^clbe hanbfjaben/ en 3oeken gelukkig te ma»

hen. $p tuil bat b<* eerfle boerk ban een Komng bie op ben troon

hlirnt 311/ met gjoote 5o?gbul0is&ept te onber3oeken Ijoe

3hn bolk gcflclö i$/ ten cpnbe hp be ttillte bie in biepen noob5itten

en mecbeltjben toaarbig m / na behoocen mooge ttooalra. |P
geeft be mildadigheyt, be voorzigtighey;:, en bedapperheyc 0?ttC»

tle olaatd onbec be beugben ban een v orll , oni bat De gjootc fom»

men gclbd ban alle kanten en upt alle Provmtieo om geene anöece

rtbenenin 5hne koffers luojbcn gebjagt / ban oin na behoorenboo^ t

gemcencbefl/ en in t^oiiöere geballen / uggeJelb trto^en.

Gedenkt, 3egt IjP °P een jccfiece plaat?/ o XANTUNG,
de cerfte en fondamentele Wet leert ,

Dat een ugelijk moe , den wyzsn

en dat, indien ’t wezen kan, een iegelijk gelukkig behoort te leven Komng da

—Gedenkt dat het regt van ieder menfeh , die de gave des Uitere».

levens van de Hooge en aanbiddelijke Magt oiufangen heeft, mee-

debrengt, dat hy alles mag gebruyken en genieten wat de goede

en wyze natuur onder en boven de Maan nuttigs uy tle ver .

Gedenkt dat den alleen grooten en aanbidlijken Meefier allegoede din-

gen gemaakt beeft voor allen, om alzoo alle levendige Zuele te on-

derhouden cn te ve rv rooi y ken. „„.tivtp j n
Waarom hebt gy dan ,

o XANTUNG , de Pauwen

en fleuren voor u gehouden , terwijl den armen en eerlijken KEU-

HAN, gebooren van immer? zulke eerlijke armen, dikwns
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jtf97 - de Keemelen de toppen der ftruyken en ’t onkruyd heeft moeten

gaan knauwen ? of meent gy dat de koftely ke Venefoenen , de fchoo-

ne vrugten, en de goede Vis voor u, en niet voor hem gemaakt
fcyn? 'Waarom hebt gy het ook zoo niet gefc.bikt dat de gezonde

lucht, die uwe vermakelyke kufteix van Honan ftreclt, niet van u

rampzalig volk worde ingeafemd, na datze eerft uwe longpypen

hebbc verkoeld, dewyl gy dog wilt, zoo ’tfchi)iu, dat bet arme

volk zig voede met uwen drek en afgang? Ja waarom hebt gy de

fchoone en levendigmakendc Zonne niet in uw Perk , en in uw Pa-

leys alleen tot uw gebruyk opgeflooten , latende voor dat geringe

volkje, welkers bloed met het uwe van geen eene kleur ia , niet

anders over dan het fcheemerligt der allerkleynfte planeet? Ik

weet wel, 6 XANTUiNG ! waarom gy die dingen niet gedaan

hebt: om dat het in uw magt niet ftond. Uwe lange handen zyn

te kort geweeft; gy neemt ’t geene gy manmoedig kondt neemen :

en gy laat eedelmoedig na , ’t geene te hoog voor u is , en gy niet

bereyken kondt. —— ** - KEU-HAN lijd honger en

koude; heeft geen geld; nog kan geen handwerk , en is ziekelyk.

Altemaal verftootenze en verlaatzen hem. Zeg my eens , gy die

’t roer der Regeeringe in handen hebt, gy, wiens werk het is

zorg voor ’t volk te dragen, en die’er ’c geld voor trekt; Waar
wagt gy na dat gy hem niet ten fpoedigllen onderftand biedt?
> De gevangenhuyzen braken de zulke als hy is uyt : zy , of
hare vaders, zijn door de algemeene of byzondere Tyranny arm ge-

maakt, of in de armoede gelaten. Zy zuchten
,
zy reykhalzen ,zy

verfmachten : hunne Vrouwen en kinderen zitten in wanhoop.
Waar wagt gy na, REHEERSCHER DES VOLX, dat gy deze
bedrukten niet verloft ? KEU-HAN, indeuyterfte

nood gebragt, heeft onder de natuurlijke temtatien om niet van

honger te fterven gezwoegd : om zulx voor te koomen heeft hy een

brood by den bakker genoomen : hier over hebt gy hem Örenge-

lijk geftraft. Maar gy , die den koftelijken tijtel van Vader des

Vaderlands draagt
, gy hebt dubbelde ongeregtigbeyt begaan. Gy

zijt den tampzalïgen , die veeg ftond om te bezwijken , niet tc

hulpe gekoomeii;en nogtanshebegy hem onbermharnglijk geflageji.— Maar war is elende ? Gy weet het niet, gy die in over-

vloed en welluftigheden zwemt. Gy gelooft , miflehien , dat zulk

eene elendig ïs 3 die in uw oog half dood ter needer legt. Gy
kondt evenwel wel denken dat een gemeen voedzel, ’t welk door-

gaans flegt valt , en dat gebrek van onderftand in hooge nood, deo

arme drukt, zijne ziele bedroeft, hem wreedelijk doet quynen

,

en eyndelijk van langzamerhand naar ’t graffleept. Quaad-

aardigc Regenten! gyl: zijt dikwils fchuldig aan de zonden derar-

men, om dat gy oorzaak van hare elenden zijt.
i

.. ... . Daar
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- Daar is een zamenknooping tuflchen zéekere wetten , waar I^7«_

door de eene uyt de andere voortvloeyt; invoegeh de eene zoodanig r-“

den anderen noodzakelijk maakt, dat deze niet kan beftaan , of

geene moet gehandhaafd worden. Deze wet nu, welke verbied zig

niet aan te matigen ’tgeen andere bezitten , is gegrond op een ande-

re wet, volgens welke men niet lijden moet dat iemanddoor rampzali-

ge armoede vergae. -

, ,

Hooge en magtige Heer'en
, 5?pt tlCH dTIjinCCfen jpilofoofélDct^

flliDcc^ / moordadige en onverbiddelykc rovers, hardnekkige en

onverzadelyke bloedzuygers : Hooge en magtige Dieven, wat zyc

gylieden trots opgefchikt met het geene u zoo weynig toekomt als

anderen ! nog die niet wedergeeft het geene uwe voorouders zon-

der meedogen en zonder regt hebben ingeflokt ! Door wat wet

der Nature of der billykheyt meent gy alles te moeten bezitten,

en andere menfeben niet met al. Gy word tegenwoordig. Door-

itigtigc Doostoigten , toege juygr , en de gegoede lieden , die door u, of

door de guyten daar gylieden erfgenamen vanzyt, beftooien zyns

vallenmet hetaangezigte teraarden , wanneer gy in uwen vergulden

Draagzetel zit : maar uwe vervloekte zielen zullen haaft nergens

anders toe dienen, dan om de roggen der * Padden re doen op- *Zygc!t-

zwellen; en de armen, die beetcr zyn dan gylieden, en tegen* de 0-

woordig verdrukt worden, zullen u verbryzelen. —- ’t Zy dat vergang

uwe eygene roveryeh , of die van uwe Vaders u hebben verrykt, der zielen.

ö Ti-Fa! (want van duyzent ryken is’er naulyk een die niet on^

regtveerdig is, of een erfgenaam der onregtveerdigheyt:) of dat

miftchieu uw gehik en uwe régrmatige neerftigheyt u met gouden

paarlen hebben opgehoopt; weet nogtans , dat uwen overvloed

niet voor u alleen is; en dat de Ryke, zelfs die op een wctti*

ge wyze is ryk geworden;, een dief is 3 indien hy den behoefti-

gen in nood laat. O wat is het my een verdriet wanneer

ik befchou den hoogen en ryken berg Kauangfi

,

die met her voor-

de gedeelte ziet naar myn hut daar ik my 111 onthoud 1 Dat kofte-

lyk gedeelte van den Aartkloot is overal gedekt met grazige wey-

den, metgulde fpeceryen , vlas, gember, cederboomen, en an-

dere medicinale kruyden, in het midden van wélke de fchoonl e

en befte vogelen van fmaak neftelen en quinkeleeren. De welrie-

kende Civetten loopen daar met ganfche benden; ei1

huppelende te eelyk met de ligtveerdige Geyten en Reebokken.

De ingewanden van dezen koftelyken berg verryken her Welten met

Robyneu, Amathiftert, en Safkren. Maar wie bezit dit fchoo-

ne kleyne wereltje ? Helaas ! driehonderc familien die zig daar

ter needer geflagen hadden, verdeelden 't onder malkanderen, en

leefden gelukkig ; tot dat eyndelyk den Edelen Roofvogel Xao-

ti-cao, onder voorwendzels die zyneroofzugc zcerbehendigdek-

Z 2 ten

,
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ten, een middel t’zyner glorie wild uyt te vinden om agtten of
twintig van die kleyne erfenisjes met zyne goederen te vereenigen.
Yevam zyn zoon wilt nog dartig anderen in zyn neft te fleepen;
en in den tyd van zedig jaren heeft het droevig overfchot van de
driehondert verwoede, verjaagde, beedelende en ongelukkige fa-

milien, den ganfchen berg gezien in handen van den grooten Tr-
Hohaï , die om koninglyke redenen van weldaanswil ,. en jagen-
de naar glorie gelyk zyne vaderen, alles ingefiokt heefr.

Waar gebruykt dezen doorlugtigen Ti-Hohaï alle deze ryk-
dommen toe ? Hy onthaalt ongemeen deftig zyne honden, zyne
By-zitten, en zyne vrienden. Hy brengt ongemeen veel t’ zoek,
en is ,

zonder onderfcheyt , zeer verquidende onder een deel
kruyers, kaiboeven.en verklikkers, zonder eensagtte gevenop het
geroep der armen , de fmeekfchriften zyner fchuldeyfchers , nog
de noodwendigheden der welgedelde lieden. Ti-Hohaï heeft ceu
groote ziel: hy haat alleriey lafhartigheden; en plundert alles als

een groot Heer.
O vrugtbaren en vermakelyken berg; myne oogen konnen u niet

aanzien zonder tranen te dorren. Maar werwaarts zal ik deze
oogen, daar te gelyk de verwondering en de droefheyt in huyf-
veft, heen wenden ? Daar zie ik aan de andere kant het wyduyc-
gedrekte en toelagchende pleyn van Ocomsiao

, alwaar een aan-
genaame krombogtige droom uytde riviere Hoang een half Ey land
uytleverd, ’t welk al meede tot een prooy verdrekt vaneen der ee-
delde Heeren, den Heere Kiumfa, die,'ganfch anders als dene-
delmoedigen verquider Ti-Hohaï, het goud om geene andere re-
denen uyt de mynen vanSiGHEM ligt, danomweder nieuwemynen
in zyne yzere koffers te maken. Ziet de affehuwelyfee geraamten
eens, die daar, tegens wil en dank , zyn oude en ontramponeerde
kar voorttrekken j ja ziet hem zelf eens met zyn mageren bek, en
vredagtig gelaat, even als of den onverbiddelyken Tortor gereed
dond om zoo aandonds zyne fchatkiden weg te fleepen. Den E-
delen Kiumfa heeft zig eyndelyk ook binnen den tijd van vijf
jaren Mee'der van het voortreffelijke Land Ocomjïoo gemaakt : en
de verderfelijke hand van den uytvoerder heeft reeds aan de Ra-
vens overgeleverd veele rampzalige menfehen, die door den over-
winnaar geplundert en verwoed zynde , in de uyterde armoede
getragt hadden met geweld weder te neemen een kleyngedeelte van
’tgene haar ontroofd was. —

—

Zal ik klimmen op den kruyn van Kigean, ofzalikmy bege-
ven op de fpitze van den hoogen Canghehu ? Zal ik van daar be-
fchouwen de ryke P'rovïntien die zig tot aan de Zee uytdrekken ?

Maar overal zal ik zulke overheeringen vinden. — - .. Gy zyttc
kleyn , ö Aardkloot ! om de begeerrens van een eenig zot en op-
geblazen menfeh te vervullen. . — Dc
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, De Filofoof Ieman-Xilin ,
die buyten de wreede en

befpottelyke nootdwang, in zyn afgezonderde plaatze een ftilleven

leyr , zoude wel een aangenaam fpeekuyntje willen maken , om

onder de fchaduwe van een zelfgeplanten vygeboom een friffen

lucht in te aaffemen ; en om daar op zeekere bonden het zoet en

eenvoudig tureluren van den aangenamen Nagtegaal te booren. Hy

zoude dat kleyn Paradys geerne willen vercieren met welriekende

bloemen; Hy zoud’er wel een zwerm byen queeken ; en teen of ’t

ander beekje doen vloeyen , waar door hy eenige baden t zyner

eezondheyt zoude konnen bekoomen ,
behalven dat hy her ook

nooyt zoude betreuren zoo de natuur, tot wedervergelding, een

visje daar in voortbragt. .« Zad zynde van de ydelhedende-

zer wereld ,
die hy door ondervindinge kent, zoude hy , indien

hy uyt zyn eenzame grotte met vryerharten konde gaan treeden

,

om op deze of gene paadjes van zyn kleyn gebied zig van zyne

vermoeyde gedagten t’ontlaften , en om daar te vergoeden het

verlies van zyne door de ftudie verftrooyde geeften, hy zoude,

zeg ik, konnen goedvinden iets tot genoegen zyn.s levens daarby

te voegen; en, vol zynde van de grootfte verachtinge voor de on-

zinninge meenigte, die maar blindelings verdigtzeTen naloopen,

zoude hy daar gelukkiglyk nieuwe en nutte veimakelykheden kon-

nen finaken : maar de aarde is overal befprongen ; alles is weg-

genomen. De Grooten bezitten dezelve, en daar is meteen

kleyn hoekje voor hemover; ja hy zal zelfs duer moeten koopen het

plaatsje daar zyn grafzerk eens zal moeten leggen.
1

id h£t Dat De Auteur ban De Gulde bententien, 5*3

ncüntöc aan be Djift ban 3tjne oebagten/ bie/ bolgmd sito seggen

Orakels cn lange .f^cöltatien ban Confucms jijnv Dibtotlg fpjccht

alé een Orateur ban bat aLanöfcljap/ cn niet ald een Regtsgeker-

de of Staatkundige. <Cll DCJC regelen van (laat Ijcbbcn 500iCCgtma-

tin m too tod grgjonb gcfcbecncn in bc aogen ban jijnc aaiibge*

ïiooten / bat alfcöoon ban be ccnc bant be fchrik cn bc gewoonte

,

(ttijcc bjccfltjlie Cncannen; bun tot flabcn en afgoDciiDicnaacd öct

Woningen ijebben gemaabt / 500 Öcbbcn aan be anbere bant oolibc

Iclfcn ban tjaren Wijzeman, bic jp tod öcbbcn ontfangen cn öct-

baub / Ijen 00b 300 bcc gebjagt / Dat5C malbanberen 500 bragttg

bpftaan/ bat’ec/ gdjjb ib gc3tpb bd>/ B* fl> beöocfttge onbet Den

0C
^nSp°ban

n

/ om toeber te becren tot Ijct geene ib gc5cpb fteb

ban bc Chineefche armen / 300 moet ib biet 00b aanmeeben / bat

’et onber bc Europianen te Batavia bcfgdijbt? geen bccbdaac^ ge.

bonbcn toojben. Jitëiflc&len fjeeft bc jalouïp/ 0^oegb bp bc billpb-

hfnt cn goebe èolicp/ tot bet opregten ban3ulbcengocbcotbreon=

£ bc Portugezen |cd bed flCÏ)Olpen. JDant toat De Hollanders

® 3 v

Wat kragt

deze Senteu-

iien op do
gemoederen
der Chinee-

feu hebben.

Te Batavia

worden ook
geen beede-

laats gevon-
den.
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belangt / een iegeïrjft tocct Dat men In Holland en (n alle be uttbete
$cobincfen ban bie magtïge en wyzc Republykj 3ut&e gocbemib*
beien/ booj al be gcene bic bcquaam jijn tot toerfien/ uptgcbon»
ben beeft om öc ftofi te minnen/ bat nlemanb teben beeft te Wagen
ban upt nbob 3ijn bcoob te moeren gaan beebeïen.

Hoe de chi- ©e Chinefen fjouöcn beef ban brooftjfte bagen. gp ceten 5eec
oefen ceten. 3lnbelrjfi/ Roetoel joiiöec tafellaften of fecüet. Sp neemen be fpnje

niet met Rmtae bingecen ; maat Dctorjl alïep filepn gefneeöen opge.
bifi too?D / 500 brengen 51.1 betjelbe aan ben monD met filepne (Jolt»

jep/ ban ontrent ütjf of 5cp Dupittm lang/ ble seer fcaap becguit
en gefernifi 5ijn.

Hun kudm- ocagen lange en Ifgte tofcfrra 1 trie gemeenlpR toit jön/ m
8*' onöecbroeRen Öie tot op be boeten Rangen. Sp maften beel toetft

ban Run Rapc/ ’ttoelft ster lang $ / om Datje Ree alcRD laten toaflen.

©at Rapc nu bfegten ?p/ tollen Ret op / en maften Ret met be
nanlben/ toaar ban ift te waren gefpjooften Rcb/ ban agteren tegen

Ret Rooft balt. üp tocet niet bat fft ooit temanb gejien Reb met
blont Rapc/ Roetoel men baat niet upc moet beflupten bat 5e ooft

brupn ban tronie jrfn : taant/ IR Reb Ret nog cenp gesegt/ 3pfiom
nen tegen onp/ ten opïïgte ban blanftftept/ jeer toel op.

w»t schtjng Su Rebben toepnig baarbp / en Rebben ’ec 500 beel agtinge booj /

i

yTheb” öat 5? 5*3 ‘toont tóten frfteeren. gp agten niet alleen Run epgen

ben.
° baart) Roog/ maar jelfêbie ban eenanbec Rouben 3p alp een bierba*

re fcRat; ia inbien temaiib Ret toagen totl 5R11 baacb of Rapc tebec»

fpeelen / ïoo 3al ’er een jtoare fomme geföp tegen gejet taojben. ©ie
nu ben baarb toinö / betaoatb be^elbe alp ietp ftofïelpp ; maat bis

Rem in tegenöecl bcrlooren Reeft / ip baar öooj 50a fcRanbeleupbcc*
agt getoo?ben/ Dat ufcmaubnaDerljanb meet met Rem om tuil gaan.

gp bragen eentóaper / ble 5c 500 ttü en ban boben ’t Rooft Rouben
tn plaatp ban para’fols of jonfcRutjelp / baaciR boo? be?en ban ge*

fpjooftru Reb / en alleen maar gebcupftt toojben bp be Europeérs.
Hoe zy ei- Itüanneecje malRanbcrrn tegen Romen en Reel gemeenjaam groe?
kanderen ten/ gebense elRanbeten be ftanb/ bruRften Oe?clbe tocbecjpbp toe/
groeten.

cn j,an toect ^ |atenuc / gaan jp [)Un toeg/ enen alp men getoaon

ip in Engeland tC boen.

Hoe img de Sn bcijtien ftoopRflubel op Run epgen lanb/ en brengen ’ec 3elben

vreemde anbeep alp Thee en Porceleyn ban Daan ©e julfte onbec Raac
chineefen

{|{ e (ft bccmbclingcn noem; bat lp te peggen/ bie op Raacttant niet

too«n”m- StMrtb/ tooonagtfg/ nog te Baravia gcnnturafiteerb ;Rn / ma*
rngten. gen Danc niet langct ban jep maanben blpbcn. ©eje nu loopen/

bolgenp benieutoe mnöe ban Run lanb / met een gtfcRoocen Rooft/

uptgenomen batjecegt mioben op Run Fttupn een bos Rapc Rebben/

toaac ban ju een blcgt maften / enagtecaf obecben cüg laten Ram
gen. ©c Tartar, bie tegentoootbig obee beje bolftecen Reen 3(1/

Reeft
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Beeft Beu Die Rapctop alp een toet opgclept / om Dat jpn geboorcn

onDerOaanen'De getooonte Rebben ban Deselbcooh te Dragen ; cnbup

fjouD Ijp ;uljc alp ren teelten ban DienftbaarRcpt.

59eje menfcljcn fjebbtn in allep toat jp Doen/ gemcenlijh ietpbef? Hoflijkheyt

tigö eh Roflijltp abc* ?ig- Utamteer ren lyfic Chinees te Batavia d« Chinec-

ern RutoclpR aangaat/ 500 laat Ijp 3lg Daagp na Dat {jet Comradt ltn’

getedient ip/ Doo? bier mannen in een Roftclgfien (loei na jgn Ma-
tigs Dragen: boontnt gaan ontrent Drie of biet Ronbert Javanen

Die’cc t>an betaalü toojben/ of 300 beel 3toarte flaben/ Rcbbenbe

pDcr een lantaaren. ’t 3jp toaat / Dt3e lantaacenp ballen toat fïegt

in becgclpfung ban Den anDeten 3toler ; toont 3P 5Ö« gemaaRt ban

een barhenpblaap/ baarse in ’t miDDen een toaplfgfe toeeten tcRan»

gen. <Ê>an toojö Den floel boortp gebolgö bon een groot getal Mu-
v.iek-Inftrumentea na öate topse/ Die in 0115e ooten een fcRoon ge*

tier bertoeïtten.

©aar na bolgen De $defïetp te paarb met lange biolette roRRrn/

en üierRante bonctten of mnt5rn op: en een groote mrenigte beien*

Den loopen agtee / boo?/ ter tofDet3pbp/ cn toerpen onopRóüDeljjft

buurpijien in De Iugt / Die olletbanDe bceflcn en gebiertenp bertoo*

nen / *t tocifs een aangenaam ge5igt nptlebert. <®p Dc3c topje gaat

De Minnaar 31J11C Beminde besoehen/ cn Rcrrt naDccijant met Die

iclfDc ftatie ooit torbpc te tug. &et jeïföc toojD ooh geplcegD alp 5c

samen toat toanDelrn/ en alp 5c gaan troutocn; Dog met Dit onDct*

fcljepd aïlccnltjft / bat De Dame in een geflaotcn Dtaagfloel 3lr/ in

Dier boegen/ Dat sp al De tocrelD stet/ 5onDer geslcn te toojDcn.

IDannect nu De piegtigRruc Dep Rutoelpftp bolbragt ip/ eeten w« E) oa .

al De manppetfoonen in ’t openbaar/ en De broutopperfoouen jijn

in een anDcr bertreh / Dog Dc manp mogen ’ee niet bp-Romen. ©e 'r“
ra

a‘

tafclp 30» In Die ttoec bpsonDere Ramerp sooDanlg gcfcRifit/ Dat De

ttoce nicutogcttouDen Dien Dag net met De ruggen tegen elfianöerrn

sittrn / Dog Den munt ip tuflcRen bepDen. ©ep abonDp Doet De Bruyde-

com De Bmyt De eer aan cn ontfangt3e aan jtjn tafel ; een gönfl

Die Raar nabecRant noopt mag gebeuren: toant De manp Rebben

300 toepnigngtingeboojRunnebcoutocn / Dat sp 3C3elfpniet anDfrp

Driegenen cn RanDelen alp öirnflbarc flaben : beRalbrn Dat 3e nog /

rjfltjR alle anDere ©oflccfcRc bolhetm/ ongemeen faloctp 3Ö».

(JCoen ih te Batavia toap toaren Daar niet meer alp Djie geboore

Chiticsfchc Diotitoen / 300 Dat De Chineefsn genoobsaaftt toaren

met javaanfehe te moeten ttoutaen: maar Runne familien 51)11500^

Danig aangegroepD / Dat’er tegentooojDig mrppfcp genoeg 3ijn boot

De jongep. <©lc‘ menfcljcn 3tjn getoelDig berRit op fodomie. gjn zya verhit

Den beginne plagcensc Ret opentltjR te Doen; cn toanneer Dan öeje °p fodomie,

of gcene te regt gefirlD cn boo? Den tfaaD ober Die mipöaaD aangc*

hlaagD toiecb/ 500 gaben 3ptpt amtooojDjiPat Ret maar ten onna*

3de
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3fïc 5aa& toa<3 / cn onöec ben geoojlofD. .ïitèaac men liet Daarom
niet na fjcn met De DooD te ftraffen.

wen worden ^unne ©journen en Dogteren $ijn onjigtbaat / ten minfïen men
nooytge- 5i«3t niet/ om Dat3e noont upt gaan. gjft l)eb fn Ijet jaac Dat iFt

*ieo. te Batavia ben getoeejï niét meer a!£ ccnc gejien / Öoctoel &et ooft
nog in öaac rpgen fiup£ toag.

kievm'
1

voe-
nu Dc ftlcpnljept Dcc boeten een ban öare gjootfle feboori*

en. Öföen i$/ cn Dc jBatig tori ’tmfc(ï bctobcct/ 300 taodjöen öaac ban
jongg op pscce bommen aangctroftlien om Daar Doo? f)et tonffen te

beletten : 300 Dat3c ouDgetoo?Dni3ijnDe/ Werft hebben jonDec ballen
te gaan.

Vjften avond ©au Den cecftcr» Dag ban ’t jaar afbrbjpbcn 3p ?e£ toeeften ïang
vin zes wee-0Coofe tyeugDe/ tffccnDe en fmeercnDe toaftftet/ ’ttoclft onDec öaac

ald een Vaftenavond, Die nagt en Dag Duect/ Deurgaat. ^p rcg=
ten tooneeien op/ op toelfte fjuiinc jonge lieDen een foojtbanCome-
dien fpeelcn/ fjebbcnöe De vertoonders ten Dien cpnöe fticcDeren aan
Die öaac toe gemaaht 3jjn. ©oojgaané bectoonen 3p ijet Icben of
De Daöen Ijunnec öoojlugtigfie cn g?ootflé.fl5amien. «éeburenöe Dien
tijö planten 3p ’gabonbg een gjoot getal bamboefen banbeertigof
bijftig boeten ftoog boo? Dc boopiaamjJe tjupsen ban ftare Natie ,

3ettcn’fc allecöanOe fionfïbucrcn op / Die beel gelD ftojïcti/ en Ijet

mecfïe geöeclte ban De nagt bjanöen ; en Dit ig een ban ijare boo?»
naamlle en befic trjüftojtingen.

«Die menfcöen 3jjn getoelDig Ijanbig/ cn bp5onbec gaauto in ftet

maften ban Dicrgclpfie bncctoerftrn: onöec anDere Dingen ineeten 3p [jeel

geeftig alöetbanöe beeffen te bectoonen. Süploopen/ gclpftiftgesegt

Deb' beemomö langg De flraten/ en plunöecen Die Dieren/ toelfteban
papicc gemaaftt/ en bol fiunflbnertjeg spa.

waterfeeft, «jp weren een tfeefï op bet toatee ree geDngtenifle ban 3eeftcre

beihir?
w

Chineefche Vrouw Die gig 5clfs5 becDjonftcn Ijeeft/ Uiaac ban 5peen
Öcelc fcljoone en lange fabel bcrrcllcn. J£et boopiaamjie ban Dit

3?eefï befïaat in een fnelie Drift ban ftlcpne en 3eec iieftte fröuptjcg;
eben alg men te Venetien 51'ct. ©erfdjepDe nu ban Df5e ebemnatige
fcönptjc^/ Die altemaal ebenbeel eoepreg op liebben / feeeften / op een
gegcben teeften / te geltjft af/ en Die ’teerft aan ’t geftclDe Doel*
tuit ftomt Draagt Den prijé Weg.

«erende
e &f3catien öcc Chineefcn gaat met groote plegtigfjept te Werft.

»n (pree- Wanneer een 3icftc op ’t fïreben legt / bergaDemi al Dc brienDen
ken. cn De ouDerjJ conDom 51)11 beö/ en bragen bem 3cer aanDagtig/

bp Ijeen boil gaan ! cn Waarom bp Ijaac beiiaat i geec fligtelijfte

bcagen / Die Daar 3eec teel te pa£ ftoomen l «Dan seggen 3c tegen
Ijeni / Dat f)P maar op 3al geben mat [jem ontbjeeftt/ en bcrsceftc*

ren ftemy op een jeec belecfDe cn berpligtenöe bop3e/ Dat men ’t Ijcni

aan/ionDg sai Doen öfbben.

iODaiii
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JBanncrc Ru nu 3ün arme jlele (n Ijantmi ban 3tjnrn £>cRfppcc

obergcgebcn Reeft / bao?D bet IfgRaam op Ret allfchoficlijbrïf fn a(s
Hoe mende

lerfchoonfie beb ban paraDe gelegt Dat men bcDenhen han ; en eenie ujken t«

oeii tiib Daar na met Dat y\föe bcD/ op Dc fcRonDcren ban tenige .«de befteid.

meiifchen / opcntltjb na ’t graf gcDjagcn / (n Dier boegen/ Dat bet ban

feu egclpfi fian gejien tDOföen. H2en gjoot gcDjang loopt ;eer on»

ojDentlp boo? en ocRtec ’t lDh / ’t toelfi annflonDp gcbolgb too?D

Dot»? eenige iDjIefttrg te paatD/ gchleeDïn Die lange bloUttc robben/

mant ban IR Riet boben gefpjoohen Ijeb/ brneffenis eenige m t toit

nchïeeDe Huylfters , DetoelRc al te 5anien gaan oneer linnen tenten

bic boben open xrjn. ©ese Huylfters qurllen 3iggetoelbfg/ enDocn

niet ais bsageti aan Den üooöen ; JBaarom Rp 300 De toetelb berla*

ten heeft 1 I©at Rem ontbjah-f en toaarom Rp Ret niet jeggen teil*

DebjRi Rp3cebft löft °P ftaabfe boet 3°uDe erlangen toat Rp ooft be*

S
©«c'adiRe bjagen quanten nip ban beje menfcRcn 300 bjeemD wat men

nfet booj alg tod aan fommige Roomfche Ieren , Die in jeebrte «n g>nfch

plaatjw ban Dat Eyland eben Ret 3rloc Doen. SUDup btojD Ret lig {,*« *

cRaani Dan geDjngen naar De begraafplaat^ / DetoelUe ontrent een biengt.

halfmill ban Batavia legt. .ïlöen begjaaft boo?t$ eenige fïuRRen

Silber met Rem : en een ganfcR jaar Doo? üjo?D et leDer Dag ceten

cn gefcRenben naar ’t <©?af gebjagt / om aljoo Den obeclcDen nog

toat goeDp te Doen/ en met cenc tot een techen ban eer. ^et^bip

ncbaarltjh ban Die ItjftbjoRficn teecten/DeUnjl men?e DIRtoitéberglf.

tint ; om akoo De floute onDcrneminac Der gene Die snip mogten Ra»

Zn tocQ te ncmirn/ op Ote Wlje lc (ftoffro. Site tenU to» Oe

öcDagtcn ban Die arme menfcRen Reenloopcn ; 3p ontRalcn Race lief»

rte bjicuDen met bergif/ ’tboclR 3p gcreeD mahen boo? De toobcr£.

fea?Ran een qualijft opgebatte ülelfgie iemonö Doen brrbafteren / cn

tot buptcnfpoorigRcDcn bjengen. «0n6ec Rare ©cafflertien leggen

berfcRepDe Die 5ccr g?oot en cicrlijh opgefcRmt 5tjn. ^p Rebben

Reel bed Pagoden ronDom Batavia. JÜannert men DlC Tempels ter

tegen begiet / 300 Rebbcnje bcel obereenfiomfi met De Kerken Dcc

ïlScn 3iCt’CC een foottban Kapellen ,
Altaren ,

Waskaarfen , Lam- prereen.

pen, Wywater, Schilderyen, en RonDetDcrlep fl flS chTneefche

be Pncfters jclfé 3ijn met een opfcRih geRlecö / ISjO»* r-goden me

een homt met Die ban De Roomfe Pnefters. 2p
RraSen Keiken"

1^
mlDDdriemen/ of aan Runrie armen Paternofters, toclRer^ ftrnüen Keiken.

niet eben gjoot 3fjn ; De3e gcbnipben 3p om (lenDecagtig eenige ge^

bceDcn bp ’e getal op te rabbelen- £?« gemeene bolh Reeft 00R ee=

nige gemaaRte goDgDienftigRcDcn ober jig / Dje

of ’t miDer gefcRilDcrD beekje boillcn uptten / Dan boo? iemauD ött'

tap } en ieWt gering tnenfcR Reefydn epgen gccecgen kraiy-
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inftrumentje 01500 toel alg De Priefters.

3©anneet nu öcje laatfïe Dlen/ï Doen / 300 finieïen sp geel fïecft /
Djaapen 3ig tfgtg/ lin)e/ ban booten/ ban acfjteren/ De eene nfet

DocnDe alg bcagen / cn De anDcte niet alg anttooojDrn. ©e om=
flanüetg fegijnen onDertuflcgen jeer cccbieDig toe telupftcren. §rcl
Difttollg/ cn bpjoiiDec Deg mojgeng I gaat’ccecnPridlerDoojDefïca*

ten/ cn Djaagc een ftlcpnc lh toect niet toat / onDec een bcrgeemels

sel; en een gjoote nifcnigte bolgt Dat Afgodje ongemeen devoot na.

©an gebbeu 30 nog auDece gjoote Proceflien of omdragren , in {jet

toelfiesp eenftriipg Djagem beneffeng ccnigeStandarenbanbetfcgem
De flag cu ftlcuren. «Pit 5gn Dingen Die llt Difttollg gejfen gcb.

IBanneec men De becfïanblgfie onDec fjen ccng bjaagt ; tuat 3p
aanbiDbcn* goo aittmoojDrn 3p 3ect meel ; nl3oo tnel alg De
Hollanders niet meet Dan eene <23ab aanblDDcn ; ©at Demenfrgeti-
beelDcn / Die men In De Tempels jiet / niet alg afbeelD3cfg 31)11 ban
.fPanncn cn ©jotttoen/ Die ccctgDg gcplig geleeftgcböcn/ en tegen*

tooojDlg gclnlyalig 3t)n > ©at De gebeocn Die 30 booj De3dbe Doen/
ban een ganfeij anDctcn aart cn ojDje 3011 / alg Dic3c tot ©oö upt*
boejem ; ©at 3P Dc3elbc alleen maar reten om ©oög tuil / om Dat
get innige bjienDcn ban grm 31)11. <i3n tont De anDcte beelDcn ban al*

letlrpc, fatfoen belangt / Die aan De bjcmDellngen 300 leelyft en be*

lagctjelyh boojfiomen/ mcnfsah toclDrnftcn/ betbolgbcnse/ Dat top
toel toeten Dat Die Dingen ïiei-en-lebenlaog 51)11: maat De3elbe bet*
becföcit/ op een berbojgeue topse/ De berfcgepDe DeugDen/ (of ©p*
genfcljappen geltjft top 3cggen) ban Den Alierhoogmagngften

, bic

De toerclD gemaaftt geeft, ©oojtg seggenje/ Dat De Schilderyen
regt bequaam jgn om Den aanüagt Deg bolfig gebangcu te nee»

men ; Detotjl De menfegen Dog niet geraaftt of aangeDaan toojben
fiool Dfngeh Die in inbeelDingeii befïaan : toant get gtene on3igtbaat
ig/normen 30 niet; ©at een beeld met gonDctt armen (bp exempel)
Den menfeg een InDjuft geeft ban gjoote .fHagt / en gem tot Diepe

necDjiggept bertoclst : eii Dat get 300 boojtg gaat met al De teft.

©at alleg DecD mp gcDcnften aan De Chriftelijke uytlegginge Die

De fcgjauDere Riffchop ban Condom gcDann geeft ban De lecce en
De pjafttijft 3gnet Religie. ©f5e Afgodendienaars, Die men niet

na fian laten 300 te noemen/ beftennen opcntlyft/ tegen toli en Danft
ban al De uptblugten Dcc genet / Die nog al get befte gebjuph ban ’t

ligt Der nature onDec gen maften / Datje De quaDe ©upbelg cenig*

3ing aanbiDDen en eere betog3en; nfet upt liefoe of acgtlnge boojDie
oitrcpne ©ecftm / maat op De 3flföe toyje alg men een hnojcenDen
hond flatteert / om Daar Dooj get bpten te beletten j ofmiDcrg/ge*
lijft een gering menfclj 5öi« bwpghige Deg liggaamg en becDere ecu
betoyjlngen Doet aan een ©joot $eet;ni een©joot ÜeectocDeratn
öc jcifDc tol fpeclt ten Jgoof.
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3£lt ip een ontocöecfpjeeheltjfie toaatljept/ bat In China, en ober*
1

al onbccöe Afgodifche Volkeren, De menfc&en/ öfe maac eenlgsin^ z elove„
gebjuph ban &acc reöen toeten te maften / altyD geloofö Ijebbm / een Opper fte

Dat’ec maac een eenlge Opperfte Almagt fg / een waarlyk aller- Aimigt.

hoogde cn voiftrekfte Gezag , ’t toelhnlet btcöcelö han tooien. iBaac
Ö« 'flcgtc bolhfe ïjccfc’ec öat benftbeelb niet ban-

3©annect öace minöete Godjes 5ig quaaötofllig aanfleUen / cn Hoe zy hBn-

toepgecen te gcöen ölngen Die rceöclijh 3tjn / 500 hafïijöen 311 be= ?
e
(}
?

1

0<,ea

;eibe op een jicengc tot^e/ anöeccn ten ejcempeï: fomnjöö bcrbjce;
ksUl)

hen 3P |)unnc Tempelen, cn jagen Öe Priefters cn ÖC3e halslferrige

Afgoden teeg. Pater Le Comte Djuht 3Ul£ 300 tod Upt/ Dat Ift

ganfet) geen stoatlgljcpt 3a! maften om mp fjlec ban 3ijne toootöen

te beöienen

;

Wanneer het volk zig los geeft, veragten, vloeken en liaan zy
haar Goden. Hondfe Geelt , zeggenze, wy herbergen uineen kofte-

lijken Tempel j gy word wel van Goud voorzien , wel gevoed, wel
gewierookt, ennogzijt gy zoo ondankbaardat gy ons weygert het

geene wy van nooden hebben. Daarna, zegt deze Pater

,

bind

men dezen (lommen God met koorden, en fleept hem, beladen

met drek en allerhande vuyligheyt , langs de ftraten, om hem op

die wyzc te doen betalen de koekjes waar meede men hem te voo-

ren gewierookt heeft. Indien het nu ondertuflehen gebeurt dat

hunne begeerte by toeval voldaan word, zoo brengen zy den af-

god, heel netjes gewaflen en fchoontjes afgedroogd, met veel pleg-

tigheyt wederom in zijn nis; ja dan buygen zy zig voor hem nee-

der, en maken verfcheyde excufen. ’t is wel waar, zeggenzete-

gen hem , wy zijn wat voorbarig geweeft; maar om de waarheyt

te zeggen , Hebt gy geen ongelijk zoo hard te zijn? Waarom u

nvt vermaakte doen liaan ? Zou het u meer kollen indien gy de

dingen vrywilüg gaaft?

©e Chinefcn [jebbcii bede gob^blmfllge upttocnölgfjcöcn obec riegtigheyr

3ig. git tjeb cccöjl eenlge fjlcc boöcn aangrljanlö / cn 3a! ’er alleen ontrem het

tnaac troboegen/ öat De Vleeshouwers ïjet vlees cerfi 3cegencn/ eec.- (leI

3e tjet té hoop flellcn ; en bat een icgeltjh eccfl De fpijje 3eegent ecc
1

bp’ec ban eet. ©e jfèeefiec ban ben ljup3e Öccljaaic becfcöcpöe ge»

béeöen/ becselt met eenlge hniellngen; Daac na beelt öp om
aan al öe geene ble’ec tegentooojölg srjn. <B>£5e ölngen toeetlhöooj

onDccbinölnge: en th toeet ooft Dat 3p ’tboo? een affront en een foojt

tan bcracfjtfng jouOrn opnccmen / Inölcn men toepgerbe te effen

’t geen $p temanö aanbleoen.

ïfet öciöe (lag ban g|titoaonber£ te Batavia, en Die reeben jouben vm dejtv*.

Ijcbiten 3(3 te beftlagen «an niet in öenecr(lenrnnggefïelöte3tjn/lm nen.

Dim De gciDoontcnlet tollöe Datöectjhenboojglngcn / 3fjnöe Javanen

of geboote Eylanders. S'p 3Dn aa <» ne tyKgne fiant/ en ban

tameltjït goebegefïaUe* © 4
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T<?97 ‘ Zp gaan ïjalf naabt / en torbergen turn öooft-fjapr on&ec ben

Kunne klee
Tulband

, maar bet obcdge laten jp oüecal affdjeercn. gft beb te

dinge. Batavia een Javaans Prins gcjfen/ Die opjljll&ollanDggfbleeÜging/
bebalbenDat bp alleen Dm Tulband tobielD. j|ace hutten öan bam-
boefen

, gcmcentijh met bla&cren geöebt/ 5tju’ blenti en flegt opge»
maaftt : en bd ganfcbe ®upgge3hrflaapt In eeii tortreh ©rje
meufcbm 51Ü1 ongemeen fober/ en eeten Doojgaang 3eer ttoonig

:

Minghfyt.
t3ihtDt(0 torgenoegeii 3p 3ig met toat ryft , toat fruyt , of een fluitje

D|ooge vis. ©ecmitg 3p nu Mahomecauen ;fjn / 300 gebjupben ;n
geen öoebt Dat Djonhenfcbap bertoebt/ maat Thee ld bun gemeene
D?anft/ of 3uptoc tontcr. Ep bebben Dien roem Datje heel geeflfg

en gaauto jtjn ban begrip. jfêen 3egt Datje mal&anöet jeer getcoutu
3tjn ; maar De bjernbelingen toojbfn toel gclnaar Datje Die berp!tg=

ting niet ontrent Oen fjebben j Dat ld tejeggen/ DatOieontfgttofr»
Dlge en toröetfeltjbc ’fiohregel onöee baar ÜanD grijpt / ban een
30a genanmöc fietter geen tuoojD te IjouDen ; niet alleen fn ’t fiuft

ban Religie, maar in alle gelegenrbeöcn. Ep jfjnseer arbenDjaam/
en boben al gaatitoe ©ifFcrg.

Dogen een Ep Dragen altcmaal op ju / Dog ineen fcöcebe / een ponjaard , Die
vetgiftepon- (jajfujcge oergiftigö ig met een ongemeen Aibtiel bergift/ 't toeiïi
}

fotnmige sooDanig meten te temperen/ Dat bet niet eer / en net 500
beel / toedien jal alg 3p ’t Ijebben toülen. $et allergebaadphfleon-
Der Desc toegiften ig een 3efiet fap unt een boom Die op bet «gnlanD
Borneo toafl. <©e gjntooonöecg ban Dat Eyland bergifrigen"Daat
alttjD bunne filepne ppïtjeg mee / Die 33 npt bunne flnjen fcbicteu.

Mahen zïg ©e Javanen nemen farottjbg een jeeber bogt of Dranft In om 3(5
doi dooi 3elftormoeD te mahen; en boanneer 3e Dan in Dfe (laat 3tjn/ roe*

dranken wat P^nje / Amerci , Amerci , ’t toclbinljaar taal te 3eggen fg/fteek

*y dan uyt- dood , ftcek dood; en alg bc3eetcne/met een ficbciftbely&ebêrtooeD*
vocun. gept ging en bettoaartg loopenDe/ DooDen 5p alle Die baar boojbo»

men / en Dootflootcnje met een cfligemeene banDigbept. 0m Dat
onbepl boa? te hoornen en3ig;elüen tebetoaren/ fg’ergecnanDet
miDDel Dan met Der baafi De blugt te neemen toanneer men 3e ban
becre aan 3iet bomen / bp3onDec toanneer men 3ig in geen (laat ge*
boeit ban je cerit te honnm ban bont belpen.

Die v>n ©jt Ijebben 5P gemeen met (jet bolb ban Makafler bunne nabtiu»

idfr^dóe?' tcn / m Die ban bet CplanDCelcbes, leggenDe ten ©ofïen ban Java.

het zeitde. ©ese laatfïgenoemDe beDfencnsigoohbanDetotgiftlgDekritsoflmk,
en gebtupben Die met ccnfge bpgeloobige en Dupoelfcbe omfïanDfg*
beDen. Ep maben 5(3 Dol/ eben alg De Javanen, met baar Dog»
tig Opium, boaat ban 3p een seebec maatje Dtiuben om ongeboelig
te toojoen/ en jig tajenDe te maben. 3&e$e roepen Moka , Moka

,

in plaatg ban Der gabanen Amerci. gjn Dien (laat Denhen jpnfet
anDerg Dan om te DooDen/ of om geDooD te toojben, «gen eenige

ban
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ban Makafler 5011 in Diergeltjftett tooeDe ren ganfch föegfment bur» l6^7-

bcnaanDocn. Ep örbben P5cte roftgipüen aain; rnbcnrffcngbedolk
'

ofkrik , Dragen 3? nog ren zabel enrrn fpies. E'p feötetrn ooft benpnis

geppitjeg met De flitpboogen. Seeftere biljetten met magifche let-

teren, Die 3p op bun lijf bebbrn bangen/ jijn/ 300 als 3pgeïobcn/

brei heagtigee om tjtm te brfrijccmen / Dan hunne toapeuen en har»

naffen.

fj£ocn Ut te Batavia toag toietD bc Krik bOOJ De gemeene Javanen De Javanen

flerf» becbooDen: Dejelbe tnogten niet geDragen toojDen al^ban Of- mogen de

fieieren
,
en lupDen ban aanjien/ Detodfte men toen ftenDe aan Dat £'*°Ik

getiaecr/ (toclfterg banbbat Doo?gaang ban fijn gouD toag;) alé dllgen ,

meeDe aan De toagten öfc De lupöen ban eenig fatsoen / gemeenlijk

met balfpielirn ber3eilen. 59e Princen of AmbaiTadeure hebben een

ganfeijrn Drom ban Diergelyhe toagitn om 3ig/ en toojben op De

fdjouDcren geDragen in letg/ ’t toelft tod na een oberDehte 59raag»
3etel gdijftt/ 3ittenöe op een DtoacgleggenDe planft ban rupmeen
boetbcceD/ met De beenen Ftrupfling ober elfianDctcn/ geltjft 0113e

foyerg Doen.

©e J avaanfebe Vrouwen, 3f0 t men/ 3Ön ban een ongemcenen javaanfe

licfftoojcnben en betoobrrenDen aart; en bet raarjïe ip/ Dat bare vrouwen.

Drift immerj? 300 fiantbaflig ig alg (leeft, gp beDiencn 310 Difttoilg

ban minnedrankjes , Die 5e 3cet ftnapbanDig en met bed buigt (50a

alg men my berjeefterD beeft) bare mang of b»te bryrrg toeten in

te ftrygen/ om Daar Dooj DeliefDe te gcootcr en te ballet te maften.

•èn inöien 3e beginnen te merften Dat Dese of geene baat ontrouto

$/ 500 laten 30 niet na bem toat in te gebeu/ Daac Ij» ban lang*

3amcdjanD öoo? aan ’t gunnen raaftt/ en epuDdijft gesonbrn too?D

naar Ijet bjoebige lanD/ ’t todb fommige 30a toel alp top Hcc Ko-
ningryke der Mollen noemen. Eoo Dat men al brp om3igtig moet

ïjjn / eer men al te gemeen met Die ftnaapjcg omgaat.

59aar 5ijn betfcljepDe btoiitjcg (toelfie jupfl 300 bed niet beftoebrn sommige

te toeeftrn alg De maitó) Die bn lange na ooft 30a briipn niet ballfti'

en Die De allcrbiefte Europeer aï brpIeftftettjegbinDenrumct beboet niet lcelyk .

niet fïooten sotibe. , Drele onDrt baat / en bp5onbet bet jonge gocD/

alg men toel benften (tan/ hebben feöooiieaange3igcen/ en DatboP-

fioomen na De gtDagten en De regelen Die top ban De fehoonlKyt

ïjebben. {Jaaren berheeben en toelgcmaaftten boe3em heeft ganfclj

geen oberecnftomlï niet Die toaldjdijftc en onbefcljofte Africaanfche

bor(icn / Die men in De nabuucige $robintienban De Kaap 3iet. Ey
hebben een effene en fcljoone Itleur/ niettegenflaanDe Deselbe bruin

: fijne [janben een soet toc5en; bcanDenDc oogen ; en een aan»

gename lach: in ’t ftojt/ om allcg incenenaafiem te 3fggcn/ Daar

jiin’et bede Diebolmaaftttoberagtig fchijnen. üüjft öeb ’cr gezien Die

ongemeen Uef Danflen. Sy gaan tod op De matfttenban DeflaD met

© 3 een
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ten iCamboer naa bate mobe/ bic op Dat inftrumenc fpecït/ gaan»
Öc op bc maat/ en toanncer ban 300 een mepgjegebanfl beeft /geeft
elft baar een ftlepn erftentenipje.

zyn onge- jéog ig
!

cc ietg anDcrg bat 5eec boo? baac piept / namemlijfc /m«n zinde- bat3e «er net en 3inDelijb jrjr» : be töeligie berpligt baac bat 3e bet
ganferje liflbaam berfcbdbemalen op ben Dag moeten toaffeben ; bes

balbcn bat ban nog bare getaoonte ig/ (gcltjft ifi biet boten gtjegt

beb) alleg te laten nffcfjcecen toac bet bel maat eenigsfng ongclrjft

maaftt/ op bat 3e ganfeb 5agt en effen mogen 30n. jga Ditgesnibe
ban ift niet 3ien bat bet nooofg fg te bragen / of men op bet <ép*
lanb Java ooft ban btptn toeer: bc licfbe tegeett ’cc tot in ben boog»
fïen graab.

Gebrek in de J©aar na Dat ift be oangenaambept bec brontoen bon bat lanb
Javaanfe geeoemb bd»/ 300 ftan ift cüentoel ooft niet nalaten tot baac nabeel

onderdanig
0 te Jeggen/ ten minflen iiibien ift mag gelobcn ’t geen 500 beel men»

heyt voorde fctiPii nip bccscRcrö Ïjrbbftï / Dat 3pbn lange na bare rnnng 500 Ifef

Mans. nfet bfbbcn/ alg 5P toel ban bare rnnng toiilen gelieft 3511 • en on<=

bertujfcben fdjtjnen jp jeec onbcrtaerpelijft ; 3p ffaprn 3dfg op be
gronb neec / en ftruppen boa? bent been / bp3onbcc nlg ’ec iemanb
btcrnbg bp ig : taant men ftan unt al bit ge3egbe tod beflupten bat
3e niet opgeflooten toojDcn gebjft De Chinedche vrouwen , nog ge*

j lijft anbece Mahomecaanfche wyven ban Turkyen , Perffén , en
meer Dfcrgdijfte plaatsen. JHaac om be toaacljept te 3cggen / al
Die poftutirenüan plat neer te leggen en te ftruppen alg een bonb/3tjn
geen penning tóaarb / en bebben ooft nictg om ’t lijf/ al 300 toef*

nig alg al be Dingen Die men upt getaoonte boet. ‘t gg baar eben
eeng mee gelegen alg met bic ÖNDËRDANlGSTE DIENAARS
bic top onbec aan bc brieben 3ctten.

Hoe zy ge- ©ese broutoen gaan gehapt met baar bant / en fiïeeöfn 3ig in
kapt en ge- een ftlcpn bocflcoftje met ftoctc moutoeu / ban tiooren toel gcrcegen/
kleed gaan. maar ,ge£ |jjg t £oc / cn fg ft0ben 300 bec uptgefiiecbcn / bat men ge»

maftlijft boor bet graotfte gebeeltc bare borften 5icn ftan. ©iibcc
bit borfïtofije / ’t toelft qnalgh tot op De Ijeupen ftomt / betotnben

3P bet ligbaam met een bun ligt fftjffen ftlceö bon alferbanöc ftleu»

ren / ’t toelft sp ttoec of Driemaal oniflaan en boo? een roft t* febeep
ftomt. ©at ftlceb nu bebeftr baac tot aan be teen toe ; maar be»

toijl 3e geen bemö aan be&ben / 3oo3letmen altoug een brupnefircep

ban baac bel tuffdjen ört borfïroftjc en bet ftlceb / alg of ’t een gor»
bel tong. ©at ftlrcD nn balen 3e toat brp firaft aan/ 500 bat men
eentoepnlgje te beel ban booren en ban agteren be gefïalte Deg lig»

baarnö’ 3iet. ©c tijftfte onber Dat Rag ban broutoen Dragen pan»
roffelen; en ift toeet niet of baar nog ai niet iettneg bpsonöerg in

jïeeftt/ en cf bet een pgdjjft toel brp Haat/ om bat 3e 300 toepnig

gebragen too?Den/ baar 3e nogtang toepnig fioflcn.

JBait»
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3©annecc nu Die brougpetfoonen met Hollanders troutoen/ of Itf97 *

met anöece Chriftenen / 300 moeten 3P De Chriftelyke Religie ooft
“ '

mee ttoutorn. <©oD meet toat booj een Cbilflenöom Dat geeft ! «En De^ chrutm
Dogtrrö Dieupt ?ulhc butoelrjften gebooreu toojpen / Riecöen 313 tot in trouwen

,

i)0t Dqi*ö£ geflagtc toe op jijit Javaanfch, <E>it 3lju tut epgcntlnh Die
*r0“w“ ft

nieutobeReecDen Daac iït ban gejegt ijeb/ Die De Maleytze Kerken ooi-
SIC

300 met toefjoojDfrg bccbullcn. ^et getal Det befteeeben fg ebem
boei bet filepnfïe/ om öat’et 30a eene bemcegeceDen ban beftcerfnge

boor De matig niet en ig : mant De <£i)?ffien Dogterg 3tjn 3eïfg raat
boo? De €l)?ftïenen s booj De Javanen 3tjn ’er geene obee/ boe 3P 5fg
00R 5ouDen boilicn brhecrcn: in tegenDeel/ De fcbaacgbtpt Dier feye
Doet DiRtoilg De geboore Chriflenen nooD3aRen aan Javaanfe tcttou=
toen.

^itoeltibcn tuffeben ttoce Javanen toocDcn met torpnig of De jmnen
geen omflanDigljcDen gcflooten ; en ontrent bet begraben Drt DooDen

tI0Uwen
..

Doen 5P aï immerg 300 toepnig. gp stagen ban De Se£te Dcc Tom-
KnTOn<,,s*

mi te 5bn/ en beragtent’eenemaaIDcanDeceMahometanen, feboon
3e ontrent De boojnaamfte actihelen Deg geïoofg eeng gf3iuD sgn.
«Een 3aob toaac ober men 5(3 niet behoeft te bertoonDeren / jienDe

boe bet tbiiffenbom berDeciD fg/ nfettegcnfïaanbc 3p onöec cïban=
Det in fjet toe5entlpbe/ of De gconDtoaatbeDen/ geigft men segt/
eeng 50»- \

«Eer top ban ’t Eyland Java bectccRRcn / moet fh nog eenige bp* Mtrtlag van

3onDetbe0en aanmerhen/ Die Den bcfaamDcn Louis Vertomannus, Vcit0I
?
ln-

(Daac ift meermalen ban grfpjoofien beb) raRenDe Dit Eyland alg ïïm
terioopg te becDe brengt. |Bp DunRt/ om 3uïje in ’t boójfcpgaan
maar teseggen/ ©atnaulmirigè en gettontoe Reyzigers in ’t bn>
3onDcc 3orge bcboocDen te Dragen / Dat 3e onDec b« opDifjcn ban
nicutotgbfDen/ Den lescr geen ollecjes of knappens op Oen tnonto
fpelDcn- Vertomannus 3cgt ban Java, ©at Dit »)ct «ênlanD in ’c

©ofien ig/ öltoaar De fcijoonfic Smaragden toojDen gcbonDcn. ^R
beb geDurtnDc bet jaar Dat ifs op Dat Eyland'getoeef! ben/ noopt
ban Javaanfche Smaragden [jooren fpceefien / nirttegenfiaanbe iR
ontrent allrrirp fuoit ban 3aïien naubeutig onDer3ocf$ geDaan 0rli.

USaac iR 3al Tavernier tegen Vertomannus 5etten. He: is, 3egt Tivemier.

De ïfeet (iabernier/ een oude dwalinge onder veele menfehen, te
geloven, dat de Smaragd eygentlyk in 'c Ooften gevonden word.
De meelte Juweliers hebben de gewoonte te zeggen, wanneer ze
een Smaragd zien die wat hoog van kleur valt 5 Dat is eet! Oofterfe
Smaragd. Maar zy bedriegen zig. Ik ben verzeekerd dat het Oo-
ften , zoowel het vafte land als de Eyianden, nooyt een heeft
voortgebragt. Ik heb

,
3egt fjp ÖetDct/ gedurende myne reysto*-

ten een naukeurig onderzoek diesaangaande gedaan
0

•tëoopt ban ’et (etg fiouterg g?3fgt toojDtn. €n om De toaarbtpt
•*

• te
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tc 3eggen/ Boe flcgtcn ê»cljjyücr be {Jrec Tavernierooft ontrent an*

waarom Ta-
öcci öfngen Qctoccft 5p / 300 mag men Bem rgtet in 't fïuft ban be

yernier hier gcfleenren£ toel geBoo? geben. #p/ bic (jet jtjn fjanDkoccFt toas-
in moet Se- Die $c0 tëep5en Öceft gebaan/ te 2£anDc/ booj De Groote Indien;

den
W0I ‘ C,,J00 öcel jaten lang (jet Ooften (jceft be3ogt en öoojftroopen/ >a

3CifsS tot 3tjnen floft-ouöen Dag toe.

verdere mif- Vercomannus boegt’ec met Die selföc fïoute betseeftrringe nog Bp/
llag van ver- Dat Bet Eyland Java ooft Goudmyne» beeft. <t?ntoannccrbwfpjceht -

tominnut. ban öe gctoaanbe menfcljebjeetcr^ Die baac tooonen/ 300 brtftaalt
B? Ö«fl netjf^ upt Diodorns van Sicilien

, Mela, Solinus, en ’t

geene meet ê>cljjyberg gejegt (jebftrn ban anDece atanben/ bat
men öe onben en sfeften naac De marftt üjengr om berftoft en ge*
geeten te toojöen / ten epnöe 3p boo? bat mibbel ban bare stoafthe*
ben en ongemaftften mogen beclofl toojben. <Cen flegc hopje.

De Negers ©eribltg (ft nu ntrgeng snifte febootie Negers en Negerinnen oe*

niet gebrm 3ien Öfb atë te Batavia, 300 ben ift ban gebagten (toont (ft (jcb ber*
van Gune', geeten baar na te bernctmen) öat3e baac niet grbjagt toojben ban
en waarom, öe Guneefche Kuiten , altoaar 3e bp-na altemaal bjfebc en platte

neujen/ en Diftfte lippen Betten; ’t 3p boe ’t toil/ (ft (jeb te Batavia
betfcöepDe aangename Negerinnerjcs ontmoet ,• beübtnöe een aan*
gt3igt bolftoomen aljj bat ban be Eropeifche Vrouspcrfoonen j ra*
melijft gjoote en bjanöenbe oogen/ Bagcltoitte tanöen/ een fcljoone
gcflalte / fraapen öaI0 j en bao?tg obcc’tganfcBelicBaam3eer3agt/
boebjel 50a 5toact a$ een gith. gnbfen men nu eeng obertoergt bat
öfe Bleue bp na onberanöerltjft [$ / en niet onberbebig aan öe min*
(Ie blreftbept / roobe pleftften/ fpjoetefê/ en beel meer anöere hingen
bic be blanhe bjoulup onbertoojpeii siju ; en afê men öannogbooirö
bföenftt bat öe stoarte ftleuc 500 toel ;ijn Utp(Ier en frapigbept fjeeft
aliS be anöere / 300 geloof (ft Dat men jjg niet meerbertootiDfren3nl
ober De fmaaft ban be geene / bic 0(300 toel / of öifttoilg meer / rtn
zwartje beminnen alg een blanke.

©aar 3(jn 500 tuepnig Mooren op bit Eyland, feboon 3C te Ba-
tavia een quartier of afgesonöcrbe plaatg in be &taD bebben/ bat
bet al.300 toepnlg De pijne toaarb-is om’re ban te fpjeeften/ alg ban
be anbere bpjonbere Natiën, betoeifte baar niet anöerg ftoomein ban
om ftoopbanbel te Djpben/ of in geselfcbap ban bunne AmbaiTa-
deurs.

van rieciu- ï?ft fppt mp lied 3eer bat ift bergeettn beb febernecnimnaar Dat
“ebts. fïag ban boift ’t toelft men Chacrel.us noemt te Batavia , en toaac

ban ift berfcbfpöe / 500 tocl .mannen alg ©joutoen / gejien beb. gp
3ö'ti blanft / en betten blont bapr : maar ’t 3e(b3aamfte onber ben
té/ bat3e bet Dagligtniet bonnen becb’agen iii öe oogen / en Datje/
in tegenbff I / bp-nagt Ijeel tori 5fen. Sp maften ooft ban beu Dag
Deo nagc/ en ban Den liegt beu Dog. g,ft bfü meenigtoerf öcjc

en
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aune ontmoet/ bie met De oogen ganfct) ncergeflagcn / ento-na

toe^geneepen^ngen / niet-tegenfïaanbe tjet tegen Den abonb Wf
ftonnenbe ftet tninfïe ligt niet betbjagen.

achtiende hooftdeel.

Vertrek van Batavia. Krijgen onderweeg kondfehap dat

de Rijfwijkfe vreade geflootcn is. Vreugde daar over

bedreven. Komft aan de Kaap. Voorzien een zwa-

ren ftorm, die hen ook overkomt. Befchrijving van

de Kaap. Robben-Eyland , en waarom zoo genaamd.

Het Fort. Het Dorp zelfs. De Compagny’s Tuy-

nen. Gouverneurs huys. De Colonie genaamd Vrake-

Re\n Van ’t veldgewas enden Wynftok. Wat gedierte

zig daar onthoutj en in ’t byzonder van denRhenoce-

ros. Van ’t gevogelte. De Koebeeften. Hoe men de

Leeuwen vangt. Prijs van ’t koorn ,
vlees, ta ac,

feep, en brandewijn. Van de Hottentotten. Befchik-

ken al het vee aan de Compagnie y en voor wat prijs.

Kennis die zy hebben van de geneeskrayden en om de-

zelve wel te gebruyken. Haar vryery. Geloot van

de aan de Kaap woonende Negers.

Na bat top nu ontrent een iaat te JSÏÏL

'm
JLN rrnftRrn mn ben 28. November 1697. met 0C Hollanme vioot

bcfïaanbe tipt jebentien fcijcepcn. ©en 30 quanten Jupbooj Bantam,

en bïetien baat leggen tot ben 6 . be^^olgtnbcn maant#
- ^

ren elf bolle bagtn boenbe eet top be ffraat

«n ’t Canaal noemben/ ten cpnbe toacen. ^omtdbp 0«rt m >

mei ecu ganfefje maanb toech/ niet-tegenlïaanbe bejelbe maat 36.

Mijlen langisS/ tec oojjafte ban be ongcfïaöige

i0nó iëtot aan be Kaap van goedehoop nictfS aanmcrhenétoaarbig.3 Krygen ty-

aStamï' tol altoOo. i.M Mt Haar «..KE SXf

"

pen / gaanbc naac Batavia, onjS maaUten/ batöel^ccDe t ïreedej e,,

Rijswijk geflooten en grtcclunb toaS. 2oo bja be vloot Die tgbing WJt vreugde

tocsljab / öoojDe men niet ban ’t lo^anbcn ban Kanon , tot ten tee^ be-

ften ban bjeugbe. TDen bteb ten umbccllrtB onbet t.^eöcep?üolii^

7*
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HfpS* ja men omljcIföE elftanDeren alg of D’een Den anDec in lansen tiiö

1

niet ge5ien IjaDDe: men Djonft gcjonDheDen ; in ’tfiojt/ men uptte
aüc teltenen ban bjeugDe Die te beDcnltcn jtjn. .JTSaac beljalben'Dic
aik^boiecb ebcntoel geoojDeelt Dat Die bjeeDe ban geen langen Duuc
ft<^*toejen. «Deg anbrrcn Daagg hteegen top De Kaap in ’t ge*
3igff%n quanten ontrent Den miöDag bp ’t Robben Eylandje, leg=>

grtibc aan De monD ban De Baay.
voorteeken iDii jagen toen boben een bati De na-bp gelegen bergen/ genaamb

«me'ue
0,1 öe Duivelsberg , een 3celicc Damp of mi|ï/ ’t toelh een onfepibaac

Aüira. boojteefcn toap ban Die ongemecne flo?mtoinöen / toelfte De in De Baay
IrggeuDe fcfjcrpen jelf^ 50a beel moepte beroojsahen. (8113e Ifcap*

tepn 3ieuDe toat’er onbermnOeltjft fionD te gebeuren/ gaf aanfionOg
op alle# goebe o?Dje, j©aac nanlijr toag 'teen en ’t anDec inftaat/

of Bp motfi De Tünhrcii laten ballen / om te beletten Dat Bp niet toe»

Der re rug in gee geDjeben toferD.

wat die ©e toinD flaft Der maten op / DatDeKabdsfjet nietfionDenljouDen/
ftorm ai te Cjj Knapten alf binDflaten. 3£anr toag geen een fcljip of Ijet berlooc
weeg biagt. tm tn jn fjen fen meec ?(jriIiFc^ / ja fominige bcclaocrn’ec toelDiie.

©fee ban De aefjtetfïe fcljepen moefien toeer 3rctoaacDg in/ en on-
Der anDereu ooft Den Vice-Admiraal. Jfèaac De3e IjebbcnDc cenige re*

benen ban misnoegen/ gebjuplttebie toinD tot een Debmantel/ en
3me fjet Deur naar Ste Hdeena; ban toaar BP jgn tïepg boojtjette

3onDec ong te toagten. <8e anDcee fcBeepcn quanten cenige Dagen
Daar na ontrent {jet Robben Eyland toeer bpong. JDanneet nu De

toinD epnDelp toat ging leggen / en op gunflig tolerb/ boeren top
Den i2. February 169S be Baay op. ©e# aiiDetcn Daagg gingen
top aan SlanD / en een iegclgft trarljtte / geDurenDe Den tgD Die top
Daac fïonDen te blijben/ 5(3 500 beel te berfriffen alg BP fion.

©ermitg top nu toeDcrom geluRFtfg aan De Kaap jijn grftoomen/

300 tod ilt geerne mijne geDaanc beloften fiouDen/ namentip/ ban
nog ecnlge bpjonDerljeöen te boegen bp ’t geene ilt recDg te booten
ge3fgt jjfb.

Hoe en op ©e punt ban De Kaap , Die gelp men taeet / op De ftoogte ban
wat hoogte graden Znyderbi eedce legt / fleeltt b?p Diep in See. ©e fiojm*

Rtrf

1

,? « toinörn Die Daac rrgecrcn/ ballen Doojgaang 300 stoaat / Dat De

waarom ge- gaaufïe geelupDcn in Diergelpe gelegentljeöen / al Bun becfianD en
vaadijk.” ftcagten moeten re toerit fiellcii : inboegen De3e Baay , öoefcBoonDc*

3dbe 3ig opDoet/ egtec 5ecc onaangenaam f£ toegeng Dc3e tempee-
ften: toant De ScctoinDen Dingen Die stoare golben met 3ulft cm
bctfclnifi&elijften gctoelD De Baay in/ bat De Kabels onmogelijR in

geen Bffïanb 3tjn om suilt een gcooten Rragt ban toater tegen te

jïoan.

©e boojgaanbe bloot Baö niet bcelieg ban bccfcBepöe febeepen

öjoebigc onDecbiuDinge Daac ban gcljaDt/ en inDicn tjet ontoeer toen
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ter tijb maar een Balfnuc langer geDuucD Bat»/ 300 ig Bet geloof* I<J98,

lijft Dat’cc geenc ontftoomen jouöen Bebben/ ont öat’cr mctecntoag

of Bp ceeö al boo? 5fjn laatflc anftec.

©e;e Baay fcBÖnt jeec Diep lanbtoaattg in te loopen/ om Datje ^
en?

tee
.
n

toel ö?ie mrjïen in De lengte/ tegeng ttoee mijlen in De bjeebte Beeft- g“y
öet

fóet Robben-Eyland legt bp Bet inftoomen te bakboord, Datig/tCC

linftec jijDe. ^etjelüe ig 3eec plat / en befïaat ontrent ttoee mijlen

ln De ronDte.

gih ;eg Robben-, en niet Robin-Eyland, geltjft bcele ban onje Robben- Ey-

Jpranfe Qepjiget^ en IBccelb&efcBJÖbecg Doen/. Die/ Bet tooojD niet UnJenwaar'

berjïaanDe/ bcpDe ben 5in en De fjpelllnge Bebben bcranDert bjaar
°™
m
“° se'

ban men Dupjrnt ejeempeïen jouDe bonnen bpb?engen. ^ctjelüe

Djaagt Den naam naar jceftcre bijTen Die De ^fDrtlanDetg noemen
Robben, jijnOe een foo?t ban Zeehonden, Die in gjuote ineeuigte

comDom Dat Eyland en Bier amflreeftg 3toiercn.

l|et Fort legt aan De oüerftant/ terregtcrjijDebanDeBaay : toojb Het fok.

Dooi? een 3eeftrcBoogtegcbcftt/ 300 Dat men Bet niet jfen ftan boo? Dat

men al baat Diep in De Baay op ig. H>et5elbe be(ïrijftt ebentoel De

ganjtije Baay niet/ geltjft fomnjfge/ Dog onbeDagtelijh/ gefeftjeben

Bebben. I$et ig een bijfftoeft/ toelcno?öentItjftmet (ïeenen bcftleeD/

Dog ;onDec graften of ietg bunten om : $ toel ban Kanon , en met

bijfftonbert man tot bejettinge boojjien. <85 c Gouverneur, en De

berbere Officieren Bebben Daar Bun bcrblgf.

©ntcent 3cben of acBtBonDer t treeben ban ’t Fort , bigt bp De See/ oe HnjrMn

legt een geBucBtof blcft/ bejïaanöe ontrent upt bpeljonbcct Üup3en/ 5
" *!oe s*-,

todlscró jlraten 300 regt loopen alp een ftaarg. <£5emelDc §upgm
3tjn ban toitte geen opgemaaftt/ en Delobcn ban becre b?p meer Dan

hien ban na bp bebinb/ Boctoel 3e oberal boïboen/ enmen3iet’cE

met bermaaft De ïjoIIanDfcfte sinbelijftBept in uptblinften. 3£>oar jijn

een groote meenigte Becbcrgcn / 3ijnDe Dat De plaat5en Daar men De

noobigc berberfcBingen neemt.

©aar bigt bp legt De boopiaamffe <£unn ban De Compagnie , com P ag-

3ljnDe ontrent bijftlenftonöert irrDen lang/ en ttoecBonDert en bijf* snot-

tig bjreb : maar om De regte toaatBept te 3eggm/ Deselbe quam lK,1U5ra
’

tng 500 Beerlijft niet boa? alg De bcfcBplbinge Die men ong Daar ban

Beeft mecDegeSecït. ’tfjg toaar/ njen jiet’ec aangename Eaneii ban

alletlep (lag ban Oranje en Cicroenboomcn , Die Doo? Den ganfeften

^of Been leggen; en ftn ig tod boo?$ien ban Peeren, Appelen, A-
prikofen, Granaten, Vijgen, Perfeken

,
Queënj en anöctebjugt*

boomen ' 30a toel Europeïiche alg Indiaanfche : maar al Die hoo-

rnen bltjben gctoelbig filepn en laag; en Daar fcBeelt al bjp toat

aan Dat;e niet na toenfcB baojtboomen. Jl5cn Beeft een leebige pfaatg

in Dim ïfofgebulD met een ftlepne mufcaDelledruyf, DicuptneemcnD

toel Djaagt.

f 1
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ifp hebben Daar ooft fn obecbloeb bp-na alle foojten ban Moes-

Jcruyden
, blommen en anDcte planten. ©en $of toojb befpjoepö

met cenljjc beebjeg/Die op torrfcöcpöc plaatsen banDenbccg ftomen
ofsaftftrn / en Dooj cenige gemaaftte ftanalen Ejeen fïcoomen en
5tg bctfp?cpbeti. ftonöom ben Citpn (laan een gjoote mecnigte
boomen, Die öe pjoef ban Den meet boo? Deeg gemelQen (jacöen toinb
hebben uptgefiaan/ maat Dejelbe ftonneri ebentoel Den ^ofnlett’ee.
nemaal befcljuttenj en Dat ia' De tcDen toaatom hp jüplï niet lg
alg ’t toclbehaojt/ enDat De Vruchtboomen Daac 300 ïuepnig toaffén/
grip ift gejepD Ijeb.

i©at becoec tegen ’t hangen ban Den berg sagen ton gingenhec»
toaart^ berfcljcpDe Rupsen met Wijngaarden, Tuyntjes, enftlepne
Bosjes omcingo / ’t toclft een aangenaam gejigt ban 3ig gaf.
©e Compagnie heeft nog een ttoeeDen fi>of / omtrent een mijl

Daac ban Daan/ leggenDc in een bcetec fluft lanög/ en toat meec
booj De fdjaOelpe toinDen geöeftt. ©aac (laan ganfclje Eanen
ban Eyken-boomen 300 lang alg men jien ftan/ en een gjoot bos
ban jonge boomen , Die ban öen jclben aart/ en tipt akers boo?t=>

gefp^ooten jjjn: men sal’ec t’eenigcc tyD nog eenggoebgebjupfcban
bonnen hebben/ ’t jp om Ijnpjen of fdjeepen ban te maften. ®egen=
tooajölg 3jjn’ee geen boomen bequaam om te hertimmeren ban In
3ceftec bofch , ’t toclft omtrent ttoee mijlen ban ’tForc legt.

©e Gouverneur heeft ontrent ttoee mijlen ban De Kaap een jcec
betmafielp Igupg leggen genaamD Conftantia j Daac houD hp toel

’tgjootfïe gcDeclte ban ’t jaoc 3ijn becbltjf/ niet 300 3eec om Dat’ec
De lucht goeö/ *t gesfgt feftoon/ en Degjonb uptncemniDfg/ maac
om Dat’ec obecbioeD ban toilö gcbonöen too?D: toant De jacht Igfjct

g?ootfie en be|ic beemaaft Dat mm Daac hebben ftan.

©nttrnt tien mijlen ban De Kaap (geen Colonie genaamD Dra-
kefteyn , befïaanbe lipt ontcent D?ieDiipi,cnt perfoonen/ 300 Hollan-
ders alg Franfe ©eccfojmcccöcn / Die jeöccc De hecroeplng ban ’C

Edid van Nanres toeggeblugt 3fjn.

<6c3epDe Colonie ficcftt sig toel acht of tien mijlen fn ’t conb tipt/

toant Detoijl De g?onD obecal niet eben goto lg/ 300 moctfcn sp sig
toat becDetien/ en obecal öe befte pldtftenoin te bcbotitom upt3oeften,

£}et aatDcijft bjengt Daac / 3onörc beel moepte / weyt en anöec
kooro boojt/ ’t toel ft Dectlg en meec / ja tot sefllg font toe upt*

lebect r becmltg nu IcDec gcaanfje toat beel fïcoojjalmen opgeeft/

300 toOjDt het koorn toot Dun en pl ge3aapD. Januarius ig Daac
Den Oogftmaand.

©e Wijnftok bjengt het ttoeebe jaac na bat hp geplant lg /tyucht
boo?t/ en tod §oo obecbloeDIg/ 5onDec beel arbcpD / Dat Dup3cnc

boeten Wijngaard», op fommlge plaatsen toel tfen baten Wijn ge*

ben. ’t 3!g toaac/ De Wijn ig De befte niet/ en balt bjp g?ocn

;

maac
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maat 311R: bomt ten Oeeïe / om Datje De moepte niet Rebben toüien ï^5>8 *

ncemen ban julfte planten te berftiejen Die met Dien gjonD en Dat ——

—

Climaat befï obeteen-bomen ; en ooft om Dat men De kftftcn niet

genoeg te ftnlp bomt/ en aan latten binD. ©oojtp jijnje getociDig

nalatig in ’t afpluftften ban ’t blaD / mant 31# Doenje ganfrftc»

lijft niet / alfeftoon De bette gjonO bed ftout cn julften jtuacen

blaD mnaftt / Dat’et De §011 niet D003 ftan fcljtjnen om De druyven
te rijpen ; en Dc3e aanmerfting Reeft te meer gjonö / om Dat ift druy-

ven gejien en gepjacfD Reb / Die booj De Jbon bloot RaDDen gelegen/

en onbergeitjftelRR beter maren até Dtanöere/ Die groen cn ;ucc

bleben aefttet De fcRaöum ban 't blaD. jlföen ftan ligtelijft aftneeten/

Dat Ret gebjeft ban rRp te mojben/ in een 3tucftt|ïcceft Die 300 oigt

onDec De Son lepDt / cn Daar men nog fnceuto nog ng bent / upt
geen anDece oo?jaaften ftan ontdaan Dan Die tft gejegt Reb.

©p Ret epnöé ban February té Ret Den Wyntyd. ©ermitéiftnu D
.

eC°mP»g-

ban Den mijn bp Dejc gcIegentRcpt fpreeft / jal ift ’er nog bpboegen/ koopt <uêa

Dat De Compagnie Dcjelbe altemaal ftoopt tegen tmlntig eppbaaft Wyn , «n

Derf! De legger
,

jjjiiDe ontrent Dupjent mingelen/ mits! DatbeCom- voot w«

pagnie Dan jcif Ret baattuerft moet ieeberen: inüoegen Dat’er nictg
pr5,!i •

bonten af te binbm ijs/ Don ’t gcene men De Compagnie ourRonD;

maar julftc ê>moftïielaarg mo?Den boojDe eetfrercpggcürafrmctccn

gelDborte/ boo? De tmeeDe rep^ met een geefleling/ en öe DerDc rep£

met een erumfg banniflement. ©at RouD De mijn 300 Duur; mant
men moet tmlntig fluuberg betalen booj ’t mingelen, ©aar toof*

feil ooft Ananas , Aard- en Watermeloenen , Moeskruyden , enal*

IrrRanDc Worrelen 5 500 Dat De g|ntooonberg Ret Riet na toenfrR

3011DC11 Rebben / inDicn je Dooj De fcftaDelijfte tfotmtoinDcn 300 niet

geplaagb mierDen.

<j£cn onnocmelijft getal Harten, beel Oflen , Schapen, Geyten, Van’tvee,

cn Apen mojDenin DejelanDflrecftgcbonDcn: atémeebe Olyfanten, en
n
an,'le

.

Rhenoceroflen ,
Elanden, Leeuwen, Tygers , Luypaarden , Wil : dieren.*

0 C

dezwynen ,
Gazellen

,
Yzervarkens, Paarden, Ezels, Honden,

en Wildekatten. .fBaat De allerbcrflinbenfle Dieren bcgeben3iglanö*

maarts! in / en al bon De plaatjen af Die bebouDmojDcn. ©e Leeu-

wen en Tygers 30n De fioutfle/ en bomen mei Ret Digtjle buDegjn*

moonDerp ban ’t platte lanD om Run roof te 3oeftcn.

J©at Den Eenhoorn belangt / 511IJC RonD ift maar boo? een bft-- w«t <jcb

öigtjel. ©c ouDfle cn toectgirrfgfïe bebJoonDertf ban De Kaap jijn schryvet g«-

ooft ban öc jclföe geDagtcn / en mcenrn bolftoomcn Daar ban bec=
Ee*"

3cefterÖ te 5|jn- ©cRhenocerosiö feu opcegte bierboftige Eenhoorn ; h00rn,

(mant Daar jijn vifïchen , vogelen , en 3elté ftcuppenDe Dieren/ Die

men Den naam mei mag geben ban Eenhoorn.) 5jft Reb 3tcr ge*

toenfi om een Rhenoceros te 3fen/ en Dat alleen megeité al De fa*

beitje^ Die mcn’ec ban betteiD; alg merDe ban Den Krokodil, en

£ 3 Ron*
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ï66 Nieuwe Reystoöt
BonDttt anDete Dieren. JBijne bricnben/ Die Dejelbe meer alg «ng
gesfen fjebben / iagcöen met al Die £>c&ÜDerpcn DlemenbatiöfeDfereti
maalit/ en 500 fraap gcborDuurb bettoorien; julje lg allemaal fa*
belagtlg. ©e tegte Rhenoceros Beeft neteen Buptalgeen Olyfam,
en Boe ouber &p jg/ Boe gerimpelder Bp $fet/ 50a Dat Bo filet In ong
;elf geltjfi lg. ©aar-en-boben mogen top brpelp jeggen, Dat ön niet

meet Dan cenen- boom fjeeft/ nlettegenfiaanDe De fabelagtlgé 500
genaamDe Naturaliften btp anDergbaar ban opgeben / en Dat Dejelbe

Paat op fiet tipje ban 5ijn neug. J£p Beeft een jeehec foo?t ban jtoart

Bapc aan 3fin fleert 1 ’t boel ft 500 Dift lg alg een Drleftantfgc pab»
naalD/ en btp Ijacöcc alg een balepn.

;al fifec nfetg teggen ban De Camelions, Die In Dit lanDjeec
gemeen ^ijn/ Dan alleen/ Dat Bet niet toaac tg Dat 5e jonDec eeten/
en gelyb top seggen/ ban Oen tolnb leben; jp leben ban De blfcgen/
en anDete ötecgeltjhe beegjeg.

^etgemeenfiegcbogeltealDaac bepaat IncooDe/gcautoe/entoltte
patryzen Die DIB en bet jrjn/ alg meDe in faifaruen, hoenderen en
torrelduyven , en geeft een gcoote berbulling booj De ^ntooon»
Deeg. l|ct too?D aan De nfeutoellngg-aanftoamenDe In De' Colonie
febtrp berbaoDen letgupt fintmeepgene ftuDDe te DooDen/ booj Dat»
je Bet becfc&ot ban Dc Compagnie tocDcc bolbaan Bebben.
©e Koebeeften bepaan npt DtleDcdcp gag/ alle Dele g?oot en

fncl fn ’t loopen. ©e eencfoott Beeft eeifbult op Den rug: Dettoee»
De getoclDigc ccgtneetBangenDe Doornen 5 en De anDece toeDetom op»
PaanDe/ en 500 fcBoon alg De ïïoebrcpcn Die men in Engeland, en
bpjonbec ontcent Londen jtft loopen.

benige toepnlge jaren boo? on5e bomffe aan De Kaap toag ’ec

eeng een ongemeenc monPeragtlge Leeuw gefprongen ober-een tninit/
in eenbepooten petB/ bigt Dp fietjfotc/ beet ffaat een Os D00D/ en
flccpte fiem geBcel boben op Den Tafelberg, ©eg anDcrcn Daagg
maaftten jp jagt op Dien bertooeDen Leeuw / en iepben fiem een
fitlB/ toaatln 3» fiem bongen en DooDDcn. Sgn B«»t fieb ift 3ien
Bangen aan De 5olbetlngc ban ’t toagtDupg/ Daar mén Dooi gaat
alg men na ’t Fort toil. jöog toojD’cr cenen aiiDrren leèutoen»

fiupt betoaacD baa eenen Die 30 D00D bonDen leggen / fieböenöc Drie
pinnen ban een Yzervarken in jtjn bap. ©an nog Die ban een
wild paard/ ’t totlb in een bog geDooD toag/ en geen Paart fiab /
maarblabficn alg een Luypaarr.

©e Tygers ban Dat lanD 3fin jecc hïrnn/ Daar 3e in tegendeel op
Bet «ÊpIanO Java ongemeen groot ballen, ©e BonDen/ fioegjoot
en PerB Die 00B In getal 3pn/ öiirben op geen Leeuw log gaan/
maar op De hlcpne Tygers mahen 5p onbefcBroomb jagt. 10an=
neer Dat goeDonDcr Defcfiapcnftomt/bmen 3p ’et eengroote meenlg»
tc D00D/ en 3«pgen/ alg 3e niet tc ïjotïgerig 3ijn/ Bun alleen maar
't bloeD af. ©e
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Compagnie geeft ttointig rpgbaalberg aan iemanb bfc een 149 $*

Leeuw Doob/ en tien booj een Tyger j en Dit i£ öe cecDcn toaaroni '

.

men alöerbanbe hungjeg bebenfit om Die bieten te Snappen : alg bp \doodZ
°01

boorbeelb; men maaht een fluh bleeg bafr op een &nap{jaan/ De-- van een

tocihe Doo? miDDel ban een pjerDcaat logbcant 500 bta Set beeft l«uw , en

aan Dat blecg begint te totnen / en bug toojb SP seboob of ge»
T!'£W’

quetff.

$et broob ftoft’et maar een ftupbec ’t ponb/ niettegenftaanbe Algemeens

be bahhrrg gcnoobsaoSt jpn ’t hoopt ban De Compagnie te fioo= p1*' v4“.do

pen i 500 bat men ban gemcIDe Compagnie hoopt Wyn, Ofle-cn
wuccl

üchapevLcs, en Tabak. <&t gjntooonbcrg öebben een mate Weyts,
toegenbe SonDert en tagtig ponb/ boo? Drie rrjftgbaalberg :

Slotte-
en Schapevlees Sfeft 3Ön gejette prijg tot ttoec fïupbetg / en Den
Tabak tot beectig. 5©e Scep fto|t ’cr agtien fhipberg ’t ponb /

Set mingelen Brandewyn bpf gulDen/ maar Set Bier toepnig.

©e fldben/ toelfie altemaal Negers jij» / ftoflen 300 tuffcSen De Fryiderfl*.

jefiig en tagtig fiprbaalbcrg / al na Datje oub en ban een gocbege= vea ‘

Italte jijn <©c fiprbaalbcrg too?Den gereehenb tegen agt fcSellim

gen/ De fcSeliingen tegen 5cg fluptierg / en ren ponb tegen 3cfïien on=>

een. ^etblepnbeee gelb beftaat/ gelpb te Batavia, upt fïupberg.

3&e Colonie/ toaar ban Ut pier boben gefpjooften Ijeb en ontrent dc coionie
tien mplen ban be Ifcaap legt / ig getoelbig betmeerbetb / en gtoept by de kj !P

nog Dagflgjc aan ban Franfe gctefocmcecDe blugtelfngen. ©e eetdett

Heeren Bewindhebberen van de Compagnie onDetSouDcn baat een
Predikant en een Voorlezer j en boen nog alle bagen nicutoe blij=

hen Ijunnec goeböcpt ontrent Die menfcSen jicn.

Boa alg mp nog boojfïaat {jeeft men mp baar / onDer bic goeDe
UipDjeg sönbe/ gejegt/ Dat be Predikant bier ïterhe/ bie boo? een
3cer eerïjjft en berflanbig man geSouben toojb / bejfg toag met Set
berijmen ban een nieuto Pfalmboek, of ten minjien met Set bet«

bcetecen bec obeejettinge bati Marot en Beza, 500 goeb alg fjphon/
om al;oo be pepligc <0ejangen becfïaanbaar te mahen. Het $ te

bectoonbeten en te behlagen / bat een toerit ban bie natuur / en ’t geen
men al oberlange in Vrankryk Jjecft getcagt te Doen/ noopt in Dc

Herben tot algemeene flfgtinge ijl ingeboerb/en bat men tjet berom
Dcrbe en befpotteltjhr niet berbannen Beeft.

®oen bfje onje arme broeberen ban Dc Kaap Sec onttoerp in Hol- Hoe die

land gefmeeb Sabben ban 3(0 in bit lanb neer re toillen jlaan/ toier=
mc"fchen

,

ben 3p met een mecftelghe fomtne gelbg begiftigb / ten epnbe 5p in Z»P “ew
flaat mogten 51311 bic rep3c te onbeeneemen : mrn bragt Sm bupten men iyn

•

Snnne hofJen ober ; en toanneerje baar quanten/ gaf men pbec 300
bcel Ianbg alp Sp Sebbrn toilbe. 3Ben beejorgbe Sm ooft ban al=

letSanbe boutogetcebfcbap/ IcbcugonbetSoHt / en cenige fioffeiu en

Dat altemaal sonbec jaarlpiee fcSattingm/ en3onber centen s maar
ebeife
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tbentoel met Dit beDing / ban het tocer te sullen geben toanneer je
toeDerom in fïaat gecaaftt jouben jtjm ,|©en Deeö ooit een jtpace
Colecle boo? Ijen te Batavia, en Die foninie tofcrö on Der hen bctöeelt/
en een pgelyh gegeben na bat öe nooD betepfdjte. ÜSen ontheft
pen ban De toaren op Dien boet alg ift gejegt Ijcbt / 5(jnDe een eec»
lÖfie pepg/ bpjouDec Ijiec tec plaatje / altoaat alleg (n oberblocD ig.
get balt Den getoelDfg mee Dat De ffaben Daar niet jeer Dunt stjn.

fT hebben ooh gjooten Dienfl ban De inboorlingen / bfe De Hollan-
ders Den naam hebben gegeben ban Hottenrotten, om Dat men Die
menfeben Dat tooojD Difttoilg boojt noemen. <0m Diecgelnfie reeDcn
hebben De Spanjaards het bp hen obrrmfeflecDe gcDcelte Dec nfeu*
toe JBetelD Perou genocniD. <£n tjet ig 3cet toaarfchyneiyft Dat op
Die ;elföe topje het htmelgbjooD / ccrtybg ban God aan jhn bolft
gegeeben / (Exod. xvr. 17.) Man, of Manna genaamb tg oe»
toojDen. ©it jp in ’t boojbpgann gejegt.
©H3C blugtelingen laten De Hottentotten in De Landbouwery,

n Den Wyngaard, en al toaat je toillen/ boa? ren fluhic Tabak , of
toat Brood arbcpöen. ©etmitg jp nu bephept hebben om te jagen

/

joo hof! haar De anöere fppje bp-na nirtg. ^>ct hout alleen balt ’er toat
fchaarg' maar Dat ig julhcn grooten 3aah niet / om Dat ’er De Ingt
toarm ig/ en jp geen buur ban Doen hebben Dan alleen om De pot
te hoohen. 0m Die jelfoe reDen behoebenje ooh niet bcclgelbbooj
bieren tipt te gebeni; De ligtfle en Duitfle fïofjcg jtjn gocD genoeg,
gp hoopen ooh bccl Dingen goeöhoop ban öe Matrozen Die ’er ban
tgö tot ttjD upt al De Ijoelten ban De tocrclö gcDurig aan De Kaap
hoornen. ifet ig toaar / sp moeten hare gorDemi om te berhoopen aan
pe Kaap brengen/ jrjnöc/ gehjh ih rrcDg gejegt htb/ tien mpleii
banoe toionie; maar Dat ongemah geeft toepnig/ om Dat Detoeg
ongemeen gorö fg/ en hunne Oflen, Die toel hennen flappen/ De*
3elbc in ceiicn Dag af leggen.
£en pDec han toel Denften / öctoijl alle bcgfnfelen niet jonDer

moepIyhbeDf.i jyïi/ Deje goeDe lupDen De hare ooh al hebben gchaöf;maar 30 jyn tnilD en liefDaDig bpgrfiaan / cn <©oö heeft haren at^
bepD / rpnpciyh / ooh jooöanig gcjegrnö/ Dat 3c tcgentooojDig alte*
maal gemahlyh leben bonnen/ fa men binö ’et jelfg alryhenonörr.gn beelc oojDen ban De Kaap , en toel bpjonöcc omflreehg Daar
onje nieutoe bctooonDerg jig omffouDen / fg öe lanDgDontoc untnee*
menD fefjoon/ en De lugt 3ter goeD. ©e gjoote en jtoare becken
brengen brei roe tot De brugtbaarhept ban Dien gronD/ Die in ober*
blocö Wyn en aller IjanDe Koorn boojtbrengt. ©e fjenbeltieg/ met
Uynftokkni boofjlen/ leggen Daar boo? De fchaDelpe tofnDen ge»
pcht / en baheren 3ig in De Son: De fontepntoateren bloenen langg
Derjelber boeten heen/ en bcfpioepcn met eene De Moes- en Speel-
tuynen, DiegebulD fïaan mrtal(erh<wbcbrugten en eetbare toaren/

300
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^ g

50a toel Die in Europa até Indièn ballen.
Q—.

4Een ban Die Vlugtelmgen, genaaftiD Tailiefer
,
5eec cerlp en

Schooneu

beciïanbia man / en y\f$ neerftig in ’t onDec3oeften ban alIerljanDe tuyn

aQhrn / heeft een ©of Die 3eeherltjft boo? cenen fcftoonen mag Duo? «iiTmUi-

naan. ^Irté ontüreeftt 'et/ nlleg lept in orDtc en na bcftooren. f«-

«leeft ooh een binnenplaat^ bol alleclcpvlugten en gevogelte jmitpga»

Dccé een gjoote meenigte OfTen , Schapen, en Paarden, Die balgen?

Oen aart ban ’t lanD/ Ijet ganfcfje jaat Doodgaan bjepDen/ jonDet

copt ncbreft aan boeDjel te ftebben / en jonDer Dat ©p oopt boo? Doop

hoeft bejorgt te 3tjn/ ’t toelft seebcclijR beel gemaft geeft, pe*

3en nobelen ban£ontfnngt b» uptnecmcntftcpt biel De geenc Dic_i)em

hoornen bejoeften/ en ontftaalt 3e Deftig. gijn Wyn té De befte D.e

men Daar tjeeft / en ftomt ten naaften bp ober een met owje ftegte

Champanje-wyn.
<©m alleg in cenen bunbcl te beftupten / tjet té scher Dat De Kaap

een aangenaame fcöuplplaat^ té boos De elenDigc Franfe Proteftan-

ten. ©aar fitten en fmahen jp ftuu gcluft brccDsameltjh / en les

ben in een ;onDerlinge brienDfcftap met oc Hollanders, Die/ gelgft

een pbec toeet/ ban een gulipttigen en gocDDocnüen aart 5Ö«

©e Hottenrotten 3511 menfeften ban een Icelgfte geftalte ; inDien men fcHoe.

Den naam ban mrnfcljen aan Diergclijfie Dieren geben mag. JP“
,tw“"* en

loopen bp tropptn en tooonen in poolen/ of onOet ftiepne ftcoopen

fpujep / moencnDe 3Ï3 nergetté mee Dan met tjet (joeDen en opquees

hen ban vee. èeftoon sp nu tiet 5elbe in obecbloeD bejitten / 300 Ijcb*

ben uogtatté mijne bjienoen mp eenparig gc3egt ' Dat 3P noopt geen

beeft boo? ftun epgen gebjupft sullen DooDcn 1 en Dat3e geenc ceten

Dan Die ban 3ieftre hoitien te fterben. Ep 3jjn ongemeen traag en

luu/ en sotiDcn Diftinlté lieber ftongec ItjDcn até 3ig tot toechen bes

geben / ftouDcnDe 3tg te bjecDcn met ftet geenc De natuur ban jclfp

boo?tb?cngt. Sn maften yet beel toerft ban 3fcfter mo?teI Dfe biel

met 0113e Pinxternakel obereeiiftomt: DC3C b?aDen 3p; en fcnntftDsS

hnecDrn tp hem ooft mei tot Deeg / en maftcn’cr b?ooDban/ en Dan

ftomt De fmaaft ten naaften-bp ober-ren met ftet ^rftanjebrood.

©IccsS en bté eeten 3P raauto / om Dat3c ftet beter aeftten en beel

fmaftelfthec binDen Dan geftooftt: ja 5P belemmeren 3ig 300 1mepnig

met De heuhen / Dat toanneer 5P ’teen of t anDcr beeft D00D binDen

leggen / 300 oopenen 3p ’t maar / ’tsp ftet ftinht of

hen De Darmen iuat tufleften De bingerrn ftcen / op Dat er ftet oir»

fte toat nptloopen mag/ en Dan mahen3e ban De pcité/ en uecocce

omballingen / een goeD maal boo? ecu geringe p?ijp.
'

311 Die menfeften 3ijn maar ban een miDDclmatige gjootte. *sp der«iverg«-

hebben een platte neité/ ronDe ogen/ g?octe monD en ooccu / een » re.

ftlepn boojftooft/ toepnig banrDsJ/ en gehrocil ftanr. iüaunerrse

gebooren toojDen 31311 3c baal entoataanDeb?upne ftaut; maanp b r:
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fmeeren 5)3 ftccl sojgbulbig met roet in bet of oiiegetmngD/ omtia“ Daar Doo? 300 stoart te maften Md ’t eenfgjin^ mogcigft id , en toanneer
3e op beje topse tod gcfmectö 3tjn/ gaan ?n op ben rug in De §,on
leggen / om öe ftlcuc bed te bafter te maften, ©at ciercel maaftt
fjen 300 (ifnftcnbe/ bpsonbet in fteet tocer/ Dat men’cc niet omtrent
Dnrcn ftan

Huw dugt. ©ed gsomerd gaan 3p geljeel naaftt/ tiptgesonbert bat 3p jetd in
een budie laten ftangen/ ’ttoeïft Daar met boojbagt ban paffe toe
gemaaftt/ en met een go?Dd om De ienben baf! gemaaftt toojb : en
Ded Jölntccd Deftftenspgemecnlijft Öunncfc&ouDetenmeteenSchaaps-
vel; bog 3p tjebben nopt i«d op ’t Ijooft. §nn gchcoe(i/ bet / en
met 3anb gepoepcrb tjapc loopt aïtemaal met loftjed boo? malftau»
beren tjeen / en aan eihe loftje 3U een fluitje glad/ of een ftlenn
plaatje ban ftooper of anöer metaal, ©00? be lel ban ’t oo? / Die
Sjoot en bjeeb id / fleefien 3P een ronb Ijoutje/ ontrent ban eenbin*
gcr lang/ en rupm 30a bift / aan todfteed enb 3P cenige ^rljnlpen/
of anbere Difcgclijfte fnupffcrpcn Ijangen/ ’ttoelft / geïyft men ben*
ften ftan / een aangenaam gerammel en een fdjaon gesfgt moft ge*
ben. ’t b?eemb bat bf3e flinftenbe menfc&cu / bie niet anber ald
Varkens iebtn / nog bequaam sijn te benften aan eenig ciccaab.

cp0cntIÖ& te fpjeeften/ 3p ftebben geen Religie : en ebentoel

Lu bidden té ™p 8c3*gt öat 5P fomtijbd jecftcrc gebaarben maften / toaat upt
«renwd iet* men fcljiec befïupten 50U/ ald of 3e een Oenftbeelb ban een Opperft
»a. Wezen Jjabben. 9jft ijeb ften metnigtoerf 3ien banfen en in De ftan»

ben ftJappen toannerc 30 be Jfêaan sagen / en ift tocet bat 3uopDle
topse besdbe begjoeten ban Den Dag af bat sp nfeuto getoojben en
toeberom afgegaan id / ’t todft toel een foojt ban bfenfï fc&tjnt tt

/ toesen bie 30 aan Dat ©efïernte betop3fn : maar mfffc&fen id pet ooft
toel niet anberd ald een betopd ftan bjeugbe ober pet aangename
lic&t bat 3p 3ien.

zsidsame ^-enfge neemen boo? be BcfnijdcnifTe ’t geen be HSoeberd aan De
C8"',,dcniSï

nfcugcboopie ^oontird boen / namentlgft/ toannect3pmetbe tanöcn
be redjter Tefticul uptbptcn en op eeten: maar ift 50a bedeergdo»
ben ’tgren onöecen baar ban 3eggrn/ te toeten/ Dat DcouDetdban
geöagtcn 3pn / bat be ftinberen baar öoo? beel tapper en beqtiamcr
tot De jacftt toojben. llDatter ban sp of niet / Ijet ld een algemeen
geb?upft onber be Hortentorcen ban De Kaap. .J5a Dat nubie bood»
aardige .nSocbcrd pare otino3de ftinberen albud berminftt pebben /
geben 3P öcselbe 30111 toatec te Dpnften / en toat tabaft inbenmonb;
beelbrnbe sig baflelijft in /bat Dcse ttoee Dingen/ geborgb bp De geba»
ne toegnceming/ be ftinberen 30a (leeft en leenig maaftt / Datje na»
Derftanb een Ree met loopen gullen ftonnen inpalen.

ner«!vet faatflrn / fjoe bnp! en affcötitodgft be3e mcnfcljen ooft 3icn/
EMKoitig.

30(J lflat men cfltct n jc£ na öcselüc te geb?upftcn j ja ftoo? ecu fluit b?oob/

of
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of tabah / Doet menje een ganfcbcn Dag toerden. jfèaat op ttoee l59 f *

Dingen moet.men tori acBt geben; Dat men ïjen beel liebec toat be*
—-*

looft alg Djepgt/ en Dat men noopt met Bun typBeptDc gcftfcBeert.

fEen ttoeeDen / geen eeten te geben boo? Datje met arürpden geDaan
Öebben ; om Dat De nooD De eenigfle pjihftel ig Die fjen tot toetBen
noopt.
©e boDDige hutten , toaac ban i& Bier boben gefptoften Beb / 3P H

.

un w0°*

laag en bp-na tonD/ opgemaabt ban aarDe/ boomtaftBen / blaDC;
nws*“ ’ en

ren / 003. en 30a flegt / öat’ec Jjet toatec / bp reegenaefjtig weêr ban alle
Santen DoojDjingt. l^et buec legt in ’t raiDDen ban De Hut , en 33
flapen altemaal ronbotn Dien baaco onber malhanDeren in De afet)
neer. 3j& 5011 niet toillen betoeecen Dat De ttoee Sex<pi 3fg Daar aU
toog eben Bupg piclDen ; Dog Dit ig ebentoel 3eftec/ Dat Deje Barba- wy« le-

ren, tjae tooe(l Dejelbe ooh 3tjn/ niet alleen 3ojg Dragen ban binnen yen -

De palen Deg Butoeltjp te blpen' maar Datje jelfg obcrfpel 3toaac*
lp flraffen: ja 3p Doen Den gene/ toelfie op Dié migbaaD betrapt
toojD/ met -fiohften DnoDflaan; en De 5dfDc firaffe ocffaicn sp ooft

ontrent Diepen en DooDflagcrg.

53b Ijeb ergeng gclcjen / Dat toanncec De ©joutocn toeber Bet- vr«mde ge-'

troutoen / men Baar Ijct ïiDt ban een ban bepDc De lilepne tongerg ®oome by

Doet offmjDen/ en Dat men 300 boojt gaat tot aan Den Duptn toe /
he

{-

ingeballe 3p joo beel nieutoe flfeang opDoen. JlfèaatgcIaoftoaacDige
s > yk ‘

menfcljen/ Die lange jaren Daar getooonD bebben/ ber&aalDen De
5aalt anDccs / en bec5ceherDen mp / Dat Bet hlepne bingerliot Den
©loutorn toierD afgefnccDcn toanneerje tcoutoöen/ Dog Dat julp tot
een teehen ban liare onDertoerpinge berflrrBte.

©c fl&ang mogen berfcöepöe ©joutoen neemen / Dog Doo?gaang
Bebben 3p’er maar een/ ten minden Die ronDom De Kaap tuoonen-
35c ©jougperfoonen 31111 nog flinUrnDet Dieren alg De j©ang : toant omygheyt

beljalöen Datje immccg 300 baal 5fen/ 300 Bcbbenje nog Die bupïe <lclTIOU* e]!*

getooonte / Datje Darmen om Den balg en beenen Dragen In plaa'tg

ban Brallen en BouffcbanDen / ’t tocilt een affcButo'elp en flinBenB
eicraaö ig.

Sn Dragen 00B fcBnlpen/ fïuMtcn ban hraïien/ en ban glag in

’t öapt en aan De tongeren / en bjeeDe pbore ringen boben De clle*

bogen.

,l©aar [jet ïccïtjftfZc ban allen bectoont 3<g onber Den Balg ; ’t ig T ie« gciigt

of’cc ban boorcn ttoce bcrleptc en Balfmrntonö gebulDe Varkens
{?

unnei ko'-

blazen Ijangeu. ©C5etoiple mammen nu / Die 3toart en gerimpeld
3fen / Bongen Baar tot ober Den nabel toe / en De tepclg jjjn beel
g?ober alg Koeye-uyers. *t ^g toaat/ Ijfcc in leggen 3p boo?/
Dat3e Deje bobden regtg/ liny/ ban boorrn en na ar&tercii Bonnen
toerpen 300 alg'5e toillen ©oojgaangfmijtenjpsetiberOefcBonbecen/
om Bet BinD / ’t toclft 30 op Den rug Dragen,/ te 3ogen. $iet-tegen=

W z fiaanDe
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fïaanOê al Die gemelDe ftapigfjeben 300 ?tjn Dfe &cftepjefó noiT Hm*
bcrmaanD/ en bcelDen 5(3 in Dc fc&oonde Dames ban Den aatbboa»
Dein te jijn: ?p jfttcDeii De fjauDen in De 5p / en bcfcljDuDen onp on
ten 3eec beracljtclnbe torise ban Den fioofDe tot De botten. j©en jegc
Dat 3p ban een affcijumelijfi temperameiu 3tjn / en Datje jecftecebjifa
tige ttjöen öebben/ in totifte öaare ligefjamen met een jeec fleeben
Damp upttoaafemen / eben eenp alp öe bjanDenDe Hinden.

Hun g«dr,g 233upcenPtjupp moeptii jig De .füian^ niet met De ©?ontoen / febee
omrent mal- Sexe Doet öaac epgen meelt/ en loopt oohnietafgejonDerDetropnein
kutderw.

bcnOcn nog <öottb / nog gilbec / nog toiflen ban geen gelD ecc
De f^oIlanDcep aan De Kaap quanten neflelen. 3De menfcöeltj&brpc
Die 3p boo? {IbanDeren Ijfbben/ beljoeft niet boo; Dfe Der Chinefen
te totjben; jp onbeeflennen De een Den anDeren met allep en in alle
BclegcntijeDen / 500 Dat men met maarfjrot ban jeggen/ Datje niet^
in cpgenDom / maat allep gemeen pebben. ^n jpn ject panöfg in
fiet merprn ban De Zagay, 3tjnbe bp-na alp een balfpfrFt/ Dfe aan ’c

enD met pjer of cenigeanbcre IjatDefprcfebcdagenenfrijerpgemaaftt
10 / ia jp mecten’ec net een rijhyöaalDcc mee te treffen. JBctDiejelf*
De Zagay $ Ijct Dat jp De bfp harpoeneeren

, 3on0tC bp na eenp tC
miffen.

DeGompig- 3£e Compagnie onöet&out met Deje menfefjen eenboopganDel/Die
rie l'üf' al ban beel belang ip/ Detorji gemêlDe Compagnie ban DcnlieDcn

met hentn öP na al S« vee beeft. Zp brengen Ofren tn Schapen te berDci en
wut in.

’ De jfceeten ban De Compagnie geben ben boo? leüer beefï een fiuft

gefponnen tabaft baat Dihlicc alp een Dupm/ en 300 lang alp [jet beeff
boo? ban De hop tot acfjter aan De flcc'rtip/ of anDerfeen maatje
b?anDetugn/ al na 3p obcrccngcboomen jtjn. ©rjen ÖanDel ijj jeec
flribr aan De nfeutoe bcmoonOerp betbooben; jo 3pmoogcnganfc0e*
lijft geen vee ban De Hortentottenobcrnremcn/ op Dc boete ban vijf-

tig gl. boo? Dccrr.dc repp; tweehondert gl. boo? De rmeeöe repp; en
een gcejfeling met een banniffement boo? öe DecDe repp. 33e Com-
pagnie betfioopt ieDec Os tocDer boo? z? gl. en een Schaap boo?
zeven; 500 Dat Deje ï?ceren / jonöcc getuclt te oefenen en beel te
toagen/ g?ootc minden Doen.

K«nnen He $oe bot'/ of laat ilt liebec jeggen / mat boo? beeden De Hotten-
krsgt der t0tten ooft Jljn/ Joo bennen 3p ecljtCE De Medicinale kruyden, ett
kt“?den

' meten jig mél Daae ban te brDienen. gfnDlen men ban een benpnig
biet ip gefïoohen/ of een gejtoel tjeeft / of een anöec ontdeeftinge /

300 meten jn op een p?ift De plant niet alleen te nonnen Die Daae goeö
boo? ip/ maat ooft 300 teel te gebjuplten / en met 300 beel b?uc&t/
beter alp mp Dc onje. benige aan De Kaap ftoomrnbe 3feftrn ijeb*

ben 311I): Diïtmilp onöcrbonben; ja fommige monben / Die ban fc&?am>
Dcre Meefters al opgegeben maten / 3tjn Doo? De5f menfeben meenfg*
merf in fiojtep tyO geneejen grmo?öen. ©oo?gaanp ffampen 3P Dc

kruy-
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kruyden eerfi eer jp We op De toonb leggen/ maat 3pgeüen oohfjet lg98.

fap/ bat'er unthomt/ gemecnlijh Den lijbenbcn in.
“~"

<Deje bolfteren/ nog Die gene toellte Africa toat biepet in tooo= zyn m«
nen/ 3tjn niet t’eencmaal 3onbcc Regeeringe: ;p öfbben

Opperhoofden, toien men met te meet reeben Koningen ftan noe.- nng.'
B

men/ om bat 3e hroonen Dragen/ ’t toelft nip meer ai£ eeng belees

fterb fö ban een nauheurig fófp3igee/ Die ten minfïrn ttoee fjonDtrc

mijlen biep laiiDtoaarbgin ig gctorefl. flüaac alfcboon Dese Oppers
öoofben miflcljien bet regt bebben om in ’t algemeen op ’t gebrag

btinncc ^futooonDerg te letten / en een toaftenb oog te jjouben / 300

ig ’t ebentoeï/ bat 3e bttnne bebieningen toepnig/ ja ilt mag boel

jeggen noopt oeffcnên of torrfiflellig malteii ban in oorlog. <©eüna
tooonbetg/ Dier en baat betfprepö/ maaften bp ttoppen een hlcpne

foo?t ban Sepublpfien upt/ buaat in 3p 5eeftere getooonteng onbec»

fjouöen Dfc baar tot toetten 3ijn getoojben. git beb ceebiS te booren ge*

3egt/ bat 5p moebtoilligcbooDflagen/ oberfpel/ en Diebcrp feberpe*

Igh (Iraffen. itiecr anbere Dingen/ gegronb op be natuurlpe bila

IpbepD/ gaan onbet baat tn 3toang/ cnftel maatombeRepublyk
fïanb te boen Ijonöen.

©e Compagnie leeft gemernltjft in een goeb berfianö met 005e pecomp.g-

Natien, j|5aae gclijh’et 3911 Die be omtrent De Kaap tooonenbc
£;ft

h
d
a

e

n
£

Hotcentotten bihtoil$ oorlog aanboen/ en bat bet bet Hollanderen
tculol ,#n .

belang ij? beselbe te brfcbecmrn / 300 binbrn 3P 3(3 Difttolfê genoob»

3aabt tegen be anberen te begten.

*aiaen ton De cerflemaal aan De Kaap toaren/ 3agentopeen parry staatje dm,

ban Dertig of bcectig Hollandf'che ê>olDafen te rug hoornen/ Die De V1"*

Gouverneur met bpf of 3e^bupjent naburige Honentottencnbricm

ben ten oojlog baö uptge3onbm grljabt. Sn toaren ontrent b0|,s

bert mpn Diep lanötoaattg- in getoeefï/ en babbtn een aieger ban

agt of tienbimsent bpanben tot reben gebragt : toant 500 öea be

musketier*/ eenige ter aarbe baö boen ploffen / bcgonöen 3P palm

(gclijh men 3epb) in ’t buur te leggen / en brloofbcn btecö5amelp

te sullen leben. 3©en Ijaö ben mrec ban tienbup3ent Koebeeiten

afgenoomen/ maar men gaf 3e ben alle toeet: mit£gaber| nog

toat Tabak m Brandewyn, ten teeben bat b« een onbetbreenelDhe

brecöe ma??. ,

.

gjft ;al biet nog brie of biet bingen bp boegen. Sp tocetcnganfcb Hunne «n»

ban geen lesen/ en bpgebolgnict banbe ^cöjiftimc- Seehere be-. kunde,

fcljtpbinge Die mp nog in ’t Ijooft lepb eens? tet loopg gele5en te Ijeb»

ben/fproh banblemenfebcnaljjbanAftrologiften, maat bun Aftro-

logie beeft niets? om ’tlijf; ja iltbcnber3telicrbbat 3e 3elfp be ttjbcn

nietceng berbcelen/ en bat 3e nog toeebrn > nogmaanbrn/ nog ja»

ren bennen, «©cmcefle ontrent be Kaap tooonenbe hebben Hol-

lands letrrn fp?eeftcn. ^
$ 3

©n»
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Onöec hunne bcrmafteinftöeDen ftomt het roepen en [juplen booj

5ingen fcherp; ooft ïagrtjen ju Difttoilg bat bet fcfjatert; cn fjun
Danfrn ig plomp en onbcfeljoft / Dog De bcoutoen fjcbbrn Daar 500
peel fcbmo niet toe,' en Danfen meelt onüec elhanbecen.

Hunne yry- ÏKb Ijunnc jonge lupDen Difttoilg op een jeec galante topje jjen
•gïen- brpen / en Draagt jig alDtig toe ; ©e beclfefoe naoert aïlcnggfteng

jtjne fetjoone/ Dte jjem al 3lttenöc of lïannDe aftoagt / en jonDereen
tooojD te fpjeeften/ Ijonöt bp 3tjn mfDDeïfle binget ban De regrerljauD

al lageljmDe gaar boo? De oogen / alg of fjp je npt toon fïeeftcn ; en
na Dat l)P nu Dte blnger / onDcr een gcDurig lagcfjcn / ontrent een

quarticr imr*S Dan boo? ’t eene en Dan boa? ’t anDcr oog betoogen
Ijceft/ 50a gaat bp toeDer toeg eben alg ÖP geftoomen ig. puntte
$utoelrjften gefebiebm onmonierlijft.

wyre vin £>otntijDg bergaDeren jp bp douzy nen of ttolntlgen te jatnen / en
trouwen, brommen ;lg op Ijare teen jonDrr becDer gronD teraften. 3Bans

neer 5e nn een ftrittg gemaafir hebben/ laten jp eenptip Tabac ronD
gaan/ toaar ban elft een trefije Doet tot 5e tipt fg. §|ft fteb noopt
gc3tcn Dat Deje eenDragtfge bergaDeringc fn onmin tg gefcöeuDen/
Ijoc tocï 3p/ otTi De toaarljept te 3eggen/ geen fïotnmc fperlcn".

toepDrn / en (Tapen / cn Icbcn Dan onDer malftanDeren alg beefïen /
en Doen alicg (3onDer 3ttlp actpftelggetoij3e te noemen) in eenbouDig^
Ijept toeg.

zy iyn niet ©ermitg nu De gierigfjept geen Drift tg Die onDer Ijaar regeert /en
diefachtig Dat öe nooDDruftigm altoog ban De anDeten too?öcn bpge(Taan / 30a
en waarom.

gfjj£ucj jjfC jCCC öat iemanD 31'g tot Dieberp begeeft ; en Dit fg

ooft De reDcu toaarotn De nieuwe bewoonders, in toelfterg Dienjï

3P Difttoilg 3tjn / ften ooft laten gaan en hoornen jonDtr De ininfïe

‘agterDogt ban ontroutoigijept te hebben.

Van de Ne- 3ïan De Kaap 31)11 beele Negers, Die Daar ban Madsgafcar, Cey-
8T’

e
r
d
!r

Jon > £n anöerc naburige Eylanden , toertoaartgbet gebal hen ber?

dicnlt

God3
' fïroopD önD/ aangeftoomen 30n. ©ie nu alg flabcn Dienen / loos

pen bp-na naaftt / maar Die btp 3tjn hebben Intpjen / en gaan ges

ftleeD. ©eje jeggtn/ Dat 3e een eenig <0oD / Schepper ban alle Din*

gen/ nanbiDöen/ en Dat 5c ooft eerbicölgbcpc hebben boor De Zon
en boo? De Maan

, jijne ttoee eccfïc ©ienaarg / Detoelfte boojnaments
lijft in ia(T fjebben om De aacDe/en afleDieDesribebetooanen/ lebetts

big te maften ; maar Deje aanbiDDinge gcfchiet fn ’t berbojgen en in*

tocnDig. gn hebben nog beclOrn / nog plrgtigheDcn / nog eenfgen

upttornöfgen Dienfl/ en DuIDen geen anDere JBettcn Dan Die Dcc na»
tute. 5|nDien 3p feefl ftouDen of Danfen op Den Dag Der nieuwe Ma-
ne, 3 nl]c gefcfticD niet upt ecrbicDigljept/ maar / griijft De Hotten-
tptren , ban bipDfcfjap Wgeng {jec gcbcuuft / ’t tocift 3p bah Dat

Hunonge- ligt ftcbbfn.

iuk in viy- JBanneer Deje Neeerfe (Tallen Baar btpbom beftomm/ 3ooig3Uip
dom. IPQPj

i
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boo? Baar ren ongrlufifiig geluft: mant fjet gejag ’t tneïft men ober 1<f9s*

Baar Beeft / maaftt Dat men Baar De gronben ban De fóeligte / Ie»

jen/ en fcBrpjen ieett. $ier omtrent jtjn De Franfe vlugtelingen met
Ster bccl ern|t en pbet besig. jDaac tóanneer 3c (n brpRrpt fto»

men/ too?Orn Bet ten rcrfïen.vrygeeften
, bpjonber alg 3c non toac

jong 30 i*- FBP Dnnfttoofi Dat Bet tocnfcBciijfi jouDe toejrn Dat men
booj De opboeöinge ban DrHmtentotfehinDcrcn/ Daar men gemeen»
3aam mee omging/ toat 3orge D?ocg.

gal ih/ bertreRRenDc ban De Kaap, Den atejer nog ccns* te Mm Door wie«»

utn brengen/ Dat Dit Boeit ianDg eerfï ontOefit tofcrbboo? Den ©ot-- de KaaP«
tcgtjg Bartholomeus Diaz, in Den jare 1493? Diaz Bffft De tem»

cntvl'kt '

peefïen ooft boel gepjoefe eer Bp naDec bp öor/ï homen/ en 3epDete*
gen Den honing sijn meeftcr Johannesde ll. tnnnncer Bn toeoerge»
hecrD toag / Dat Bp Dat 3lanD genoemb IjaD de Kaap der Tormen-
ten; maar De honing gaf Bern tot nnttooojD; ©at na regen son=>

nefcBpn quam/ en Dat men Die plaats* moefi noemen/ de Kaap van
goede hoop.

HET XIX. OF LAATSTE HOOFTDEEL.

Vertrek van de Kaap , en komft te Sinte Helem. Be-
fchryvinge van dat Eyland. Wat aard- en boomvrug-
ten , als mede wat vee en gevogelte daar gevonden
word. Vertrek van Sinte Helena. ’c Hemelvaarts
Eyland en dcflëlfs toeftarid. Palieren de Linie. Wat
gevaar hen nog ontmoet, en by wat verzuym. Zwa-
re mift> en wat die te weeg bragt. Komft te Viifiin-

gen.

Na Dat top mt ong selbcn toat brrbetft rn alDaar bp-na een maanD vertrek vaa

bettoeft BaDDcn/ bcttroRRen top ben 8 Maart 1698. en namen «Je Kaap.

onje koers naar St. Helena, 3jjuöe een Eyland, gelijR men toeet/

’t toelR tegentooo?öfg De Engelfchen tocbeljoort. 3Bp Rrccgen Bet
op $aafclj Dag in

J

t gejigt: maar Bet quatn ong gctoelDig Boog/
en bp-na ban olie fianten ongenaakbaar boo?.

©an Die kantig gcmelöe Eyland met ongcmmicfcherpe Rotzen st. ndenu

tot blak aan ’t toatre roe omringb. (gen qiiarticr*mirg ban Daar/
naar De gupbhant/ jirt men een berg Irggen enkcIBR ban Dorre
fleen/ 3°nö?c Dat’cr ietg op toaft. .rfêen 3let’et ooft ren grootemce^
ntgtc ban Die Fous en Fregatten, toaae ban ift boojOfjcn grfpjoo*

Ren:



1698.

Wajt liet

legt,

Wat vrug-

rcu, en

(vat gcvogel
te daar ge-

vonden
voirt.

Vertrek

daar.
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henljeb. IBp bceben Ijec Fort aan/ ieggenDc op be Rivier / in ren
felepn pieltje/ ’t toelh 5p onlangs / tegen ben boet ban be Rots

, baat
toe uptgebonben öabben. ©aojbejfn flonD bet op een fieplen berg /

toertoaartjS men met een ttap/ bp-na aïS een labber/ een groten*
betoeegS/ niet sonöet gebaat / moefï. ophlimmen. <0p öeje hnfi
jijn ttore plaatsen om te anheten / maat ban top be belle berhoo»
ten öaböen/ 500 toegeng be uptneemrnOe goebtgtonb/ aio bet toa»
tet Dat baat bigt bp ban ben berg firoomt / en 5ccr fcljoon i£. 3ïnn
be3C30De ig/ gelijh ift gesegb öeb / ganfclj geen effen lanb/ toant
be berg toaat upt bit mater boojlhomt/ tfcefu 3(3 blah tot aan
be Bee toe npt. «©emelben berg fcöjjnt ban berre t’renemaal on»
torugtbaar/ maatbanneet tou’ct blah bp quanen/ bonben topte»
nige boomen boben op ben ftrupti fiaan.

©e anbere ree ig bp lange na 500 goeb niet; maat alg men toe»
Derom in tegenbcel boet aan lanb 3ct/ 500 binb men flrahg een3eet
fdjoone blalite/ toaat in alïeg toat men ooh 3aapt/ ongemeen toe!

boortfiomt.

30 it Eyland legt omtrent op zeftien graden gfupbetbreebte / en
beflaat ontrent zes mylen in be tonbte. 50e Itigt ig’cr 3eet goeb /
en be Ijitte bet Zonne toorb'et boojbe hoele toinöjeg toelgetemperb/
gelijh ooh De berbroogbe gtonb booj ben 3toarcn bouto en bunnen
regen Die ’er gebitrig balt secc brngtbaar gcmaaht toojb. 3Dc btugt»
boomenrbe moeghrupDrn / groente / en allerlep planten / Die be
Portegyzen baat eben na bc ontbchhing gebragt hebben > 3ijn on»
gemeen tori baojt gehoomen / rn toojben ’et tegcntooojbig In ober»
blocb gebonben ; alg / Oranjeboomen , Citroenboomen , Granaat*
boomen , Ananas , Bananiers , Wyngaarden , Meloenen , Ryft , Er-
weten, Boonen , Radyllen, Rapen, en3 beneffeng allerlep Koorn,
50e3C jclfbe Portegyzen Ijebben ooh 300 3orgbuIbig getorefi/ ban
baat alleröanbe bre te brengen / alg Koebeeften

,
Geyten , Schapen

,

CI15. ’t toelh ooh tocl bermeenigbulötgb fg. 30 e paacbcn stjnöet on»
gemeen bettoilbetb. JBen Slct’et ooh Patryzen , Pinraden , Tortel-

- duyven , cn meet anber flao ban gebogelte. 30c Bse geeft’ct brei
vifch op

; inboegen men toel seggen mag / bat De torpnige betooan»
berg Die baat 3tjn/ en upt Engelfen beftaan/ allerlep lebengon»
betijont in obetbloeb en ongefloojb 3ouöen bonnen genieten / in»

bien De onnoemelijke mcenigre ban Rotten jjunne bjucljtcn cn3aben
Dihtoüg niet quamen fefjenben.

i .fja Dat top nit on$e noobigc berbrrfcöingc te Sc. Helena fjabben
ingenoomen/ bectrohhen top ban baat met een boo?Deeltge toinbop
ben 26 April ’gmiDDagg / en berlooten Ijet selbe upconggesigt/na
bat top ontrent acj&t of tien mijlen bet in Bee toaren. IBp lieten

met bermaaft ong oog gaan obet öfe bp-een bctgobrrbe hlati.p ïj°

°

s

ge Roezen, leggenbe in ’t mibben ban 300 eene toijb untgcfltehte

Zit/
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3Zee/ toelber£ hcagtige en becfcg?iftftelijï»e golben ieDecoogenblih De» Ig9$’

3dbe fcötjnen in te toillen (Tofiften.
—

—

«Benige Dagen baat na bebonöen top ong op De Ijoogte testjnban HtmeIyurt,
I)tt Hemelvaarrs-Eyland , leggenDe op zeven en een halve graad Bylwd.

ban De jelfbe bjetöte : maac top Rebben ’tniet gejien/ 01300 ong
oogmecfc nfet toag om öec aan te Doen.

©it Eyland geeft nog toatec/ nog geboomte/ nogietg om eenlge Deflèif* toe-

betooonDecg bectoaactg te lobben ; té apgebulD met alletlep gebo» «»«<*»

gelte/ ’t toelb seec ongejonD en bieg ban fmaab ig/ maac De epe*

ren jgn goeD. H&en ïoopt’ec fomtgög toel aan om Schidpadden te

nangen/ toant Dit jgn’cc in obecblocD / en geeft een gjoote becbec»

fcfting boo? De fcDcpen.

lIDp paffee eden met een goeDentoinD/ eben alg De eecfïe ceug/
toeDec De Linie , jonDec Dat top ban Qittc onje bieeDecen beöoefDen
upt te teebben. ï©p3ij» op anDece plaatsen De hitte toeJanDecgge»
toaac getoojben ; joo Dat 5uïjc meeft ban De gefleïtöept öeg Iucljtg

afijangt.

Hh moet Ijiec 00b nog 3eggen/ Dat ong toatec en 0113e beebere mm fch««Pj-

monDbo(l geene/ of imrr.erg toepnig bccanDecing onDectoo?pen toag k°ft veun.

tertogï top onDec De verzengde luchtftreek geene boeten; ’t toelb eben. ***£ n!'1

toei jeec toepnig abeceenfiemt met öet geene soobeeleöepjigec^ Dien. v««ngde
aangaanDe gefebjeben bebben. Ibcbaon nu ieDec fcgip ban on3e luchtftreek,

bloot een Watermaker op hab/ Die ieöec Dag een 3tebec tax Zeewa-

.

ter beefeb maabte / 300 baDDen top’ec Dog geen anDcc gcbjuplt ban/ v„ah
Dan bat meu’ec De Kalveren, Schapen, Varkens, Hoenderen, en w« niet

Endvogels mee Djcnbte/ of miffegien té’ec De bod toel ingtboobt/ *0C!3’

maac om boo? ong te D?inhen bonben top bet te foetacbtlg/ en Bp
lange na 30a aangenaam niet Dan &ft anDece.

45a Dat top nu eenlge Dagen gejeplD bobben quanten top op een De Ktoa*'

plaatg altoaae De gee t’eemaal gcbrftt lag met groente/ toelftecg
*"•

blab 3fcc toel geieeb na Dat ban ben olijf, ©aac tec plaatje binD

men aïtgD beel ban Dat geoen /,en ;ulc Ducct meet aïgttolntigtmfs

len lang. ©e Eeelupben noemen Dien pleb De Krooszcc. $et ig een

foo?t ban mos, ’ttoelft Doo? ’t Wct5en Dec bacen tegen De Rotzen

log gemaaht too?b.

<S)etogl top nu in ’t befle Saifoenban Batavia toacen bectcofthen/

300 bonben top obecal Soiiiec / en 0113e ganfebe logt ban3eben maan»
Den toag/ tot in Holland toe /3oet en gelufthig; aUgö boo?De toinb; geen

pilteg/ nog ooft geen fïo?mtoinben. jfëaac in ’talDerfchoonPetoeet

toeDecbocc ong ictg/ toaac Doo? top en nog een anbec fcljip, meen
Den beegaan te 3ulïen hebben. 33e ganfebe bloot moefi obec een an- [ca ;

s a '

Dec boeg gaan 3cplen/ en 300 bca De Admiraal get 5tpn gegeben

fiat»/ maabte 3ig elft geceeb om Die or&ce tipt te boecen/ en alte»

maal fmecten 3e Ijet obec Pag behalben top. lBanneec 5e nu mijet

f£ toen*



Idr<?8.

Hoe ijr dit

gevutte bo
ven quansc,-

Wiar zulx
vin dun
qmm.

Zware mift

Xotnfts te

VJifljngeib

*78 Nuu.wh Reyst.o-gt.
toenö«»j toacen/ quara’eceeu upt be bloot/ Die altoreefe&euemaalU

3fPïtn blaft op ong aan jetten / en top Öagten beten'
meaelgft te Bonnen opttogften.

Dcron'

©c Officiers riepen aan De eene ftant/ en De matrozen feftteeu*
ben baat tegen aan/* maar oflr^ toag te brtgecfg/ ong fchfp \Z,

Qccn cortj 3°o bat topaUemaaltegeliiftmicntfldtenrë

SPtSSW* l
n Ö“ a*a

*l^ 500 «* «S na
j9PPcr^ uuri

?an oojbeelbc bat’ec geen ontkomen aan
toa^S. *0e Kapteyn onbmuffc&en / toieng baaröige aeefï non on
be emmecb toaj§

( -t toelft een gcoctc ?aaft in biergeipS «b£K)'
liet Bet fcölflgft booj De toinb afJoopen j en fjet anbec ft|fp bat onongaanquam/ en in fjet jeïbe gebaat paft/ obermitg hit ban K
Selfbe Stootte toog / toiecb met ben neus in Den toinb seötaanb / enbug ontQuamen top ’t bepbe jeee getahftfg.

üp/ cn

®oen 8lnB men onberjoeften toat Dog be ceben mogten setoeefl

fw“ SP bat> geöobEn. <ü>, „mm- Staman/ MM u£t 8,'ttoag/ en bie ooft be commande öab gegeben / toiecb btgtbeuEne*
fltceften/ om bat Bet jijn pligt toag gctaeefï jelf te gaan in ofbematroos geBootjaamb öab. Soa gaat &et: toanncet men'ertminff
bui fienftt / finat bifttollg bet gcootfte gebaat boot be bent.

*

^enige Dagen te booten etc top op De Ierfe [tuften quamen / ftficpneng be j»« ban bette brp bol te (laan/ toaac tmt top beflooten Dat
bet op öte Boogte quaab toeec moeft getaeeft Bebten- maat ton be!boiiDen t ooft 500 ; toant on3e Vice-Admiraal, bic ttoee banen boutong uptgeloopeu toag/ öab’ec julhen ontocer upcgrftaan / bat bnjgn gcoote maft betlaoten Bab.

mwnaun ' oat «P
3@p toaten brtbolgeng bbfticn bagen jonbec Booste te ftonnenneemen / tec oo?5aafte ban be 3toac£ratft bic ong lS al Set, t£Ï55flDe: ja bejelbe toag 500 Dift bat top niet alleen geen fcBip ban be

5/h«^na?ÏLma 6anD*c op ’lbstm JtoffiMiDen Omrbfu!tod te becBocbeu Dat top niet mogten beefttoopen / en De een bon Den p 1,
bet afotoalen/ 50a lofte men tec toeöet3tjDcri tuffcljcn naaf en Dao Mnf

,

ge ftuftften fianon : maat b' onfumbr ban be boogte toagoonaah battop bed boogec om be &oo*D Ifeptn alg Dung«by^eldfS
tCI

‘SmSSin
1

toJitmS
1

hlZ
top &atDcB ma'ten Wpffii"Cpnbcfgft ftragt ong De <0oöteIgfte üoojjienfghept ben z8 lunv1658 beBouben te yiiffingcn aan. Zoo bat 'top ban Batavia af netjeben inaanben onbettoceg getoeefï jijn/ en onje ganfeBe Cienstoatgebuuct öeefe agt jaten min ttoaalf Dagen.
530 «epptogt

E Y N D E,
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Der voornaamfte zaken in de nieuwe Reystogt van

Fran^ois Leguat voorkoomende.

fm&wn/fao zeer zeldzaam en van
een wonderlyke grootte,

j|||rap|§ met een volkomen men-
fchelyke gedaante. 140

- - Gedagten over dezen Aap van
onzen Schryver. ibid.

Apert op het Eyland Mauritius. I2tf- Zyn fchadelyk. ibid,

- - Op het Eyland Java. 139
Aard-appelen op het Eyland Mauri-

tius befchreeven. 127

Aardjefohk.cn op het Eyland Diego-

Ruys befchreeven. 37
Altzans , of Geel-Paard , op het

Zout-Eyland, wiens ftaart en ma-
nen tot op den grond neêrhan-

gen.
. .

7
- - Is zeer fchigtig in ’t vlugten.

ibid.

Ambergrys op het Eyland Eden. zS'
• - Up het Eyland Diego-Ruys. yd
- - Een ftuk Ambergrys van Jan de

la Haye verkogt voor een ftuk

Gom. 97
- - Dit ftuk Ambergrys heeft onze

Reyzigers veel rampen veroor-

zaakt. ibid. en vervolg.

Ananas op het Eyland Mauririus be-

fchreeven. 125
- - Te Batavia. 137

irfndivie zeer bitter op Diego-Ruys.

37
.Areca. I37
- - De Noten van Areca waar toe

dienen. ibid,

B.

B
aard onder de Chineezsnin groo-

te agting, iyo

- - Latende baard nooyt fcheerem
ibid.

Balken wat zyn. 1 00
- - Onze Reyzigers worden alle

op Mauritius in den Balk geflo-

ten. ibid.

Baleynen van de rokslyven dervrou-
wen, waar van daan komen, 16

Bananas op het Eyland Mauritius
befchreeven. iz$

Bananier wat voor een vrugt befchre-
ven. 137

Baflions hoeveel, hoegebouwt, en
derzelver namen te Batavia. 133

Batavia. 129. Onze Reyzigers ko-
men te Batavia aan. ibid.

- - Worden daar in de gevanke-
nis gebragt. ibid,

- - De Gouverneur doet hen aan-
zeggen dat ze naar Holland kon-
nengaan, en daar hun proces ver-
volgen. 231

Batavia op het Eyland Java, hoe en
waar geftigt. 131

- - Deffelfs aangename graftenj

ibid,

- - Het Fort , hoe gebouwd
, en

van wat foort van raenfchen be-
woond word. 133

- - Namen der Baftions. ibid.

- - Dc groote Kerk en Stadhuys
befchreeven, ibid.

. . Andere kerken. 134
- - De Roomsgezinden aldaar, ib.

- - De voorftad en derzelver Iu-
woonders. ibid.

- - De Ree van Batavia. 135
- - Fraye Haven. ibid.

Z 2 - - Aan-,
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- - Aangenaam gezigt der Bay ,

Crt Wiisrom. ibid.
~ " Compagnies timmerwerven, ib.
- - Waarom het te Batavia niette

heet is, en wanneer het meert re-
gent ibid.

- - Overvloed van Ryft, en waar-
om. , J(J

-- Wyngaardenen der zelvervrugt-
baarheyd. ibid.

- - Van de Bieren en The-Huyzen,
136, >37

- - Wat voor vlees en fpek daar
gevonden word., t ^ 7

- - Wat ziekte daar meert in zwang
gaat. 138

- - Van de verllindende Dieren , en
wat premie de Compagnie op ie-
der gefteld heeft. 139

- - Wat Natiën te Batavia al wo-
nen. i4i

- - Hoe ver demagtder Compag-
nie zig uytftrekt.

- - Van des Generaals ftacie. 142
- - Rykdom der Europeërs op Ba-

tavia. ibid,
- - Van de Chineezen aldaar. 145
- - Wat fchatting de Chineezen
•op Batavia aan de Compagnie be-
talen.

_
. 144

- - Te Batavia worden geen Be-
delaars gevonden. 249

'Bedelaars worden niet gevonden on-
der de Chineezen. 144

- - Ook niet te Batavia. 149
Betel.

1 27
- - De bladeren van Betel waartoe

dienen. 137.
Bhedloop de gemeene Landziekte te

Batavia. 131
Bokken met ganfche heyrlegers op

het Zout-Eyland.
7

- - Onze Reyzigers worden door
deze Bokken in den rtaapgertoort.

y z E R,
8

- - Boksbout gebraden, van wat
fmaak het was. ibid.

* - Op het Eyland Mauritius be-
fchreeven.

Boniten vervolgen de vliegende vif-
fen. ó

- - Boniten befchreeven. 11
- - Bonyt in Engelland gevangen.

ibid.

Bottenen der Reyzigers van ’t hoofd
genomen van deQuikfteerten. 5-4

Boom zeer zeldzaam op het Eyland
Diego-Ruys. 44

- - Is zoo groot, dat ’er drie hon-
dert menfehen door deflelfs fcha-
duwe konnen bedekt worden, ibid.

- - Word in Indien, en niet in Eu-
ropa gevonden. ibid.

- - Zyn blad
, bloellem , en vrugt.

44
Bofcb zeer gevaarlyk op het Eyland

Mauritius. n<j
- - Den Commandant verdwaald
’er in. ibid.

Brandfleen op het Eyland Rodrigo
befchreeven. ^<5

Brandjïigtcrs vier , hoe geftraft wier-
den. „6

- - Zeldzame Iuft van de laatfte
misdadiger. ibid.

C.
Q' aap-Verd. ziet aap,

Cadamujli ( Aloyiii) belagchelyke
gedagcen ontrent de Walviflen.' i*

Camelion befchreven. 166
Canarieu ziet Kanarien.
Cafcades of Watervallen zeer aan-
genaam op het Eyland Diego-
Ruys. 39

La Café wil van de Rots vlugten.

120
- - Hy vertrekt, en komt behou-
den over, dog word na verloop

”, van
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van agt dagen by den Comman-
dant gebragt. iai

- - Hy word naar ’t Forc gevoerd.
ibid.

- . Komt de Batavia aan, en word
in de gevangenis geworpen. 129

_ - Word ontilagen. 131
- - Verzoekt zyne goederen, ibid.

- - De Generaal doet hem aan-
zeggen, dat hy naar Hollandkon
gaan en daar zyn proces vervol-

gen. ibid.

- - Ontmoet in een Bofch een zeer

groote Hang, en hoe hy 'ermee
omfprong. 139.

Cederboomen op het Eyland Eden. 16

Celcbes het Eyland befchreeven. iy<J

- - De Bewoonders daar van maken

zig dol door een zeker drank, cn

wat zy dan uytvoeren. ibid.

Cbacrelats wat voor flag van volk. 160

Chinefin zyn te Batavia zeer ryke

lieden. * 143
- - Derzelver gedaante. ibid.

- - Konnen tegens de Franfen in

blankheyd op. ibid.

- - Hoe veel Chineefen op ’t Ey-
land Java wonen. 144

- - Wat fchatting zy aan de Com-
pagnie betalen.

_

ibid.

- - Hebben grote Privilegiën, ibid.

- - Hebben een Opperhoofd die in

den Raad der Hollanders ver-

fchynt, en een ftem heeft, wan-

neer iemand van haar ter dood
1 ftaat veroordeeld te worden, ibid,

- - Hare grote arbeydfaamheyd en

andere hoedanigheden. ibid.

- - Zyn zeer getrouw tegen elkan-

der. .. ibid.

- - Vreemdelingen behandelen zy
loos. ibid.

- - Zyn zeer tot het fpeelen ge-

negen. ibid.

Y Z E R.
- Hoeze de gefchillen onder haar
gerefen, beflüïen. ibid.

- - Lyden onder haar geen Bede-
laars, maar onderhouden de be-
hoeftige rykelyk. ibid,

- - Geloven de overgang, der zie-

len. 147
- - Hoeze eeten. iyo
- - Hare Kledinge. ibid.

- - Wat agtinge zy voor den baard
hebben. ibid.

- - Hoe zy malkander groeten,i£«f.
- - Hoe lang de vreemde Chinee-
fen te Batavia mogen vernagten.

ibid.

- - Hare hoflijkheyd. ijl
- - Hoeze trouwen. ibid.
- - Zyn zeer verhit op de fodo-
mie. ibid.

- - Hunne Vrouwen worden nooyc
gezien. 152

- - Hare Feeften , infonderheydde
Vaften-avond , durende zes wee-
ken lang. iyz

- - Hoe zy de fteryende aanfpree-

ken. ibid.

- - Hoe ze de lyken ter aarde bc-
ftellen. tyj

- - Wat men een ganfeh jaarlang
by het graf brengt. ibid.

- - Overeenkom!! der Chineefe Pa-
goden met de Roomfche Kerken.

ibid,

Chineefe Filofofen waarom zoo fterk
tegen hunne Koningen losbran-
den, < i4y

Citadelle van Batavia befchreeven.

Chroen-bomen op het Eyland Eden
in overvloed. 23

Colonie by de Kaap de goede hoop,
en deflelfs vrugtbaarheyd. 164

Compagnie, (de Ooftindifcbe) hoe ver
ze haar magt heeft uytgebreyd,i4t

Z 3 Ce«-
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Confucius van de Chineefen genoemd

de wyzeKoning der Letteren. 145-

- - Eenige Sententien van Confu-
cius. ibid.

- - Wat kragt deze Sententien op
de gemoederen der Chineefen heb-
ben. 149

Corlieu wat voor flag van vogelen , en

waar gevangen worden. 5
Crocodil op het Eyland Java word

zeer gevreeft. 139
- - Zyn van dertig voeten lang.

ibid.

- - Wat premie de Compagnie op
ieder gefield heeft. ibid.

- - Hoe ze gevangen worden, ibid.

D.
T\adels van de Palm- en Latanier-^ Boom befchreven. 42
Diex , eerfie ontdekker van de Kaap

de Bonne Efperance. 17$
Diego-Ruys het Eyland befchreven,

ten opzigt van zyn gelegentheyd
en grootte. 29.

- - Veele Klippen aldaar. ibid.

- - Hoe zig het Eyland van buyten
opdoet. go

- - Verfcheyde namen van dit Ey-
land. 31

- - Onze Reyzigers Haan zig daar
neer. ibid.

- - De Rivier van dit Eyland be-
fchreven. 32

- - Dit Eyland waarom een Stad
genoemd. gy

- - Waarom de hitte daar wel te

verdragen is. 83
- - Vermaaklykheyd van ’t Eyland
waar in beflaat. . ibid.

- - De Valeyen zyn vrugtbaar, en
waarom. 39

- - Koflelyk Geboomte. ibid.

- - Aangename Cafcades, ibid.

- - Zeldzame Palingen. ibid.

- - Onze Reyzigers verlaten dit
Eyland , en wat rampenen ellen-
den zy uytftaan. 70 en vervolg
ziet ook op pag. 9Q

Dtodaat de Gouverneur op Mauri-
tius mishandelt onze Reyzigers.

‘ T 102
- - Laatze op een Rots brengen,

- - Hoe hy de Reyzigers geplaagd
en eyndelyk tegen zyn zin naa Ba-
tavia gezonden heeft. I2 ,

Daopen by het palfeeren dcf Linie
JE^uinoi2:mlgebruykelyk, en aan
wie.

I2
Doraden wat voor flag van Vis, en
waar gevonden word. lt

Drakejleyn , de Colonie by de Kaan
de goede hoop. IÖ£- - Deflclfs vrugtbaarheyd. ibid.

- - Hoe veel wyn den Wynflok al-
daar uytleverd. ,$4

- - Deze' Colonie vermeerdert
fterk, en waarom. ió7- - Hoe die mcnfchen eerll aan de
Kaap gekomen zyn. mg,

Dnyvel hoe ecnigfms van de Chinee-
fen aangebeden word. 15-4

Duyven op het Eyland Diego-Ruys
befchreeven. ^- - Broeyen nooyt op het Eyland,
en waarom, jför

E.
T4-bbe-bomett , rode en zwarte op het

Eyland Mauritius. 124
Eden het Eyland , hoe zig van buy-

ten opdoet.
- - Waarom op dit Eyland geen
Serpenten, Rotten, nog veuyni-
ge gediertens zyn. 24

- - Nadere befchryvingvanhet Ey-
land Eden

, en door wie eerll in-
genomen.

- - Waarom Eden genoemt. ibid.

-.Wat
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- - Wat’er de Reyzigers in ’t al-

gemeen van getuygen. ibid.

- - Waarom het daar niet te heet
is. xó
- - Veelheyd der Fonteynen al-

daar. ibid,

. - Alderhandc koftelykhcdcn die
daar gevonden worden. ibid.

. . Zeldzame Schildpadden, ibid.

. . Het geboomte van dit Eyland.

27
. . Hetgedierte, Vogels

, Viflen.
enz. ibid. en 28

Eenhoorn , en wat onze Schryver
daar van gelooft. i6y

f zeis by groote troepen op het Zout-
Eyiand. 8

. . Ezeis-drek wegens gebrek van
hout, gebrand. ibid,

F.
"C trretten wat voor flag van vogelen,

en waar gevonden worden, iiï
. . Wanneer men hun een joftg af-

neemt , verlaten al de Mannetjes
en Wijfjes het Eyland. ibid.

. . Zyn nietgoed om te eten. ibid,

. . Hare eyeren zyn goed, en van
grote nuttigheyd. ibid.

Flaming de fehoonc en zeer rare Vo-
gel befchreeven. 9

. . Waarom zoo genaam t. ibid.

Fort te Batavia befchreeven. 131
Fout zeldfame Zeevogels , en waar-
om dus genaamd is. y4

. . Word vervolgt van den Fregat-
Vogel , die hem zijn aas ontneemt.

ibid.

Franjois Legaat

,

de Schrijver van
deze Reystogr.vertrekt uytVrank-
ryk naar Holland, t

. . By wat gelegentheyd hy de-

ze Reys ondernam. ibid.

. . Zwarigheden doen zig op we-
gens een Frans Elbuader. 2

• • Hy begeeft zig op een kleyn
fcheepje

, om gezeyde Efquader
na te fpeuren. ibid.

. . Syne Reysgenoten. 3 en 4

. . Syn Comiflie. ibid.

. . Vertrekt van Amfterdam , cn
komt in Teffel. 4

. . Lyden een fwareftorm. ibid.

. . Komt by Hitland, en wat ge-

vaar zy aldaar uyrftonden. ibid.

. . Ontdekken eenFranfe Kaper, f
• . Komen by de Canarifche Ey-
landen. ibid.

. . Vernagten op het Zout- Ey-
land.

r
7

. - Worden in haar flaap geftoort

door een party Ezels en Bokken. 8

. . Zeylen naar het Eyland Mar-
tin-vas. 9

. . Worden van een Orkaan over-

vallen. 10

. . Komen op de hoogte van Tri-
• llan. 16

. . Ett op de Kaap van de goede

hoop.
_

19
. . Zyn hut op ’t Eyland Diego-
Ruys. 34

, . Word van zijn Kapteyn verla-

ten, begceftzig aan ’tZaayen,en
hoe dat uytvalt. 35 , en vervolg.

Fraafoit Legaat word van de Gou-
verneur van Mauritius op de Rots
gebannen. 102, 103

. . wordziek. ibid.

. . Verfoekt te vergeefs vervarfing,

ibid.

... Zyn wedervaren en verdere

rampen. 104 en vervolg.

. . Hy verhaalt de onderneming
van Mr. Teftard, en hoe ’t hem
de eerfte reys miflukte. 217

. . Komt te Batavia aan , en zyn
wedervaren aldaar. 129

Fregat

,

de Vogel, waarom zoo ge-

noemd
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noemd word. 55

. . Loeren op den Fou, die ze op
’t lijf vallen en haar aas ontne-
men. 44

. . Deflelfs geftalte en aart. ibid.

G.
'eneraal te Batavia , en deflelfs

gezag befchreeven. 142
. . Hoe verkoren word. ibid.

. . Houd een Koninglyke tafel.

ibid.

. . Als hy uytryd word hy verfeld

door een Compagnie Ruyters met
Trompetters. ibid.

. . Ter zyden zyn Karos gaan Hel-
lebardiers. ibid.

. . De ftacie van zyn Vrou, ibid.

Gepen (wilde) in meenigte op het

Zout-Eyland. 7
. . Op bet Eyland Mauritius wat
voor flag van Geyten zyn. n-j

Goden hoe van de Chineefen geka-
ftyt worden. iyy

Godsdienjl der Chineefe Priefters hoe
geoeffend word. 154

Goudbeurs geftoolen van een krab.

60
Graften om Batavia befchreven. 132

H.

Hagedijfett op het Eyland Rodrigo
zyn een voet lang.

. . Haar coleur en voedzel. ibid.

. . Zitten op de Palmbomen en
Lataniers. ibid.

. . De vogelen aazen op de Hage-
diflen. ibid.

. . Grijze Hagediflen van een af-
grijflelijke gedaante. f?

. . Zijn zoo lang als een arm. ibid

. . Van een zeer vreemde gedaan-
te. 140,141

Hamn-gevegt te Batavia befchree-
ven. 138

Harten op het Eyland Mauritius be-

fchreven. jij
Havens van ’t Eyland Mauritius. 124
Haven te Batavia befchreeven, 13$-
St. Helena het Eyland befchreeven.

175-

. . Deflelfs gelegentheyd. 176

. . Wat vrugten, Beeften, en Ge-
vogelte daar gevonden word. ibid.

Hemelvaarts-Eyland befchreren. 177
. . Deflelfs toeftand. ibid.

Hitland het Eyland, op welke hoog-
te gelegen. 4

Honngti-Xao een der 72 befte Difci-
pelen van den wyzep Koning der
Letteren onder de Chineefen. 144

Hoeden gemaakt van onze Reyzigers,
waar van , en wat voordeel zy
daar van hadden. 100

Hottentotten befchreeven ten opzigt
van derzelyer geftalte. 109

. . Hun dragt. 170

. . Hebben wel geen Religie, maar
bidden evenwel iets aan. ibid.

. . Zeldzame befnydenis onderhen
gebruykelyk.

. ibid.

. . Derzelvergedienftigheid. ibid.

. . Hun woningen en wyze van
leven. 171

. . Vreemde gewoonte by het trou-
wen gebruykelyk. . ibid.

. . Onrygheyd der vrouwen, ibid.

. . De Compagnie dryft ’er koop-
handel meê. 172.

. . Kennen de kragtenderkruyden.

ibid.

. . Zyn niet ganfeh zonder regee-
ring. 173

. . Worden gehandhaaft van de
Compagnie. ibid.

. . Hunne onkunde.
. ibid.

. . Hunne vryagien en wyze van
trouwen. 174

. . 7 v n niet diefagtig. ibid.

Hutten ’t Eyland Diego-Ruysbe-
fchree-
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fchreeven. - ja

*. . De hoegrootheyd derzelver

,

,
en waar van gemaakt waren. 33

Humelyks-plegtigbedenderChineefen,
befchreeven, 151

. . Der Hottentotteu. . 174
Ia

J
acob de la Café Reysgenoot, waar
geboren , van wat (laat en in-

borft.
3

. . Zynhitt, enverderebefighee-
den op het Eyland Diego-Ruys. 34

. , Zyn liegt onthaal op het Ey-
land Mauritius. 99
. word clendig mishandelt op de

Rots. 106

Jan Pagtii

,

Reys-genoot, waar ge-

boren , en van wat conditie. 4.

fterft. 29

fan Tejlard Reysgenoot , waar ge-

boren, en van wat Haat, 3

. . Zyn woning en levenswyfe op
het Eyland Diego-Ruys. 34

. . Zyn liegt onthaal op ’t Eyland
Mauritius. 99

fan de La Haye

,

reysgenoot, waar
geboren, en van wat ftaat. 4

. . Zyn Hut , en levenswyze op
het Eyland Diego-Ruys , befchre-

ven. 33

. . Verkoopt een ftuk Ambergrys,
meenende dat het Gom was. 97.
fterfr. . 131

Jan André Guiguer , reisgenoot, waar
geboren, en van wat ftaat. -4

Japara waar gelegen. 141
. . De Keyzer van Japara is niet

volkomen meefterover zyn Land.
ibid.

'.
. De Inboorlingen hocgeregeert
worden. 14a

Java het Eyland befchreeven. 132
Javanen van wat gedaante zyn ,

be-

fchreeyeo. 155

en
10

drin-
ibid.

ibid.

R.
. • Hunne kleedinge.
. . Matigheid in eeten
ken.

, . Godsdienft.

Arbeydzaamheyd
, ert gauwig-

heyd in ’t viiTen. ibid.

• . *Dragen een vergiftige ponjaard.

iyS
• . Maken zig dol door zeeker
drank

,
en wat zy dan uytvoeren.

ibid.

• . Mogen de krik ofdolk niet meer
dragen. *47

. . Hare Vrouwen. ibid.

. . Zommige zyn niet leelyk. ibid.
• . Zyn ongemeen ziodelyk.
• . Gebrek in de Javaanfe vrouwen,
en hare onderdauigheyd voor de
mans. ibid.

. . Hoe ze gekapt en gekleed gaan.'

ibid.

. . Wanneer zy een Chriften trou-
wen , trouwen ze ook de Religie.'

i*9
. . De Javanen trouwen eenvou-
dig. ibid.

Jonas waarom wel van een Walvis
heeft konneningellokt worden. iy

Jfaac Boyer reysgenoot , waar ge-
booren, en van wat conditie. 4

. . Zyn hut en aart van leven op
het Eyland Diego-Ruys. 34

. . Sterft op dit Eyland. ibid.

. . Zyn Graffchrifr. yy
K

aap van goede Hoop of Bonne Ef-
perance. jg

. . De Baay van deze Kaap is ge-
vaarlyk om re ankeren

, en waar-
om. ibid.

Waarom deze Kaap dus ge-
noemd is. 19

. . Hoe, en op wat hoogte de Kaap
gelegen is a en waarom geyaar-

8 lyk.
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. Lengte en breette der Baay. 162
• . V an wie ontdekt.

t\aap-Ferd befchreeven. y
lian een zeer zeldzame boom be-

lchreeven.

Kanartfche Eylanden befchreeveil <, <j
tiaper een Franfe word ontdekt van

onze Reyzigers.
f

• • Zj ontfnappen hem. ibid.
KarnJJen op Batavia zyn zeer gefrieen

en koftelyk. I42
Katoen waft op bet Eyland Diego-

ivuys om dc kool van de JLata-
mer-boQrr.. J

%erk de groote te Batavia befchree-
Ven '

• De andere Kerken. 154
Ktkvorjjchen worden niet gevonden
°P hecE.yJand Mauritius. üS

Eyland^'”
Ze6r heC ^ 0llt *

Knip zeeker drank te Batavia, hoe
bereyd

, en van wie meeft gedron-
ken word.

1X6
Kpeyen op het Eyland Mauritius be-

fchreven.

Kokos-ftooten op het Eyland Diego-
Knys, en hoe ze daar gekoomen

,

ZVH-
4 jKoraal zeer fchoon op het Eyland

Eden, '

Krabben op het land levende, doen
veel fchade.

. • Zyn zeer rap, maar ligt te va n-
fi e,

V ,
ibid.

. In wat tyd van ’t jaar mende
meelle yan kant kan helpen, ibid.

* . Aardig geval van een krab, die
een goudbeurs ligtte. 50

. . lee-krabben. ziet op het Woord
Zeekrabben.

Kroos-zce befchreeven. j- 7K}'op vogels wat voor flag van vogels

,

Y Z E r;
h0
^?

r_°”tj envan wat coleur.* 14
« ' LU

. . Zyn zeer zwaarmoedig,
L

Commandant van *t £v-^land Mauririus. L
. • De genegencheyd van de Com-
mandant verkeerd tegen onze Rei-
zigers , om een fluk Ambergrvs
voor gom verkogt

, ineen haatf oS

'igigST*
. . Geeft de zeylen weg. Md.
. • Doet hen m een hut buysvef-
ten. }

ibid
. • Verbied hen duyzend rreeden
voort te gaan

ihid%
• • Muytze in den Balk. ,0o
. . Neemt hen voorts alles af iot
• • Laatze alle te gelyk naar deRots voeren.

Land-krabben in groote meenigteop
het Eyland Rodrigue. ,0

. . Doen groote fchade. ibid.
• Zyn zeer rap, maar ligt te van-
gC
p T . ibid.

beurs”
Landkrab liê c een goud-

Land-Schildpadden van ontrent hon-den pond.
. . Waar ze hunne eyeren leggen.

. . Rare gewoonte onder deze die-
ren. . ....

c ibid.

V ^ergrooi^meenigreophetEy-
land Diego-Ruys.

Latamer-Boom op het Eyland Diego-
Ruys befchreven.

* • De takken van deze boom ver-
ltrekken voor muurwerk, cn mee
de bladeren dekt men de daken.

. . Een nadere befchryving van de-
ze boom op het Eyland Diego-
Ruys, en dc/ïelfs zap.

1 . . Het
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• • Het zap van deze boom , hoe
nieuwer, hoe beter. ibid.

. . De Dadels van de Latanier zijn
groter en zwaarder als van den
Palm-boom. ibid.

Leeuw zeer groot op de Kaap, fpringt
over een befloten muur, cn bijt
een Os dood.

. . Word vervolgt en gedood, ibid.

. . Zijn huyd hangt aan de folde-
ring van ’t Wagthuys. ibid.

. . Praemie gezet voor die een
Leeuw dood.

Leetmen-Berg by de Kaap de Bonne
Efpecance befchreeven. 19

Linie /Equinoctiaal. 12. Doopen by
het pafleeren der Linie gebruyke-
lijk , en aan wie. 12

. . Hoe zig troedraagt, en door
wie verrigt word. 13

, . Hoe dit dopen afgekogt word.ii.

Lui een zeer zeldfame boom befchre-
ven. 44

Luyfen waarom niet jfbvonden wor-
den op het Eyland Rodrigue. yö

. . Ook niet op het Eyland Mau-
ritius. 128

Lijken hoe by de Chineefen ter aarde
befteld worden. iya

M.
A/i “kaffers wat voor flag van volk.
lV± '

156
. . Maken zig dol door zeeker
drank, en wat zydan uyt voerea.ib.

Mangas wat voor een vrugt is, en
waar meeft gevonden word. 137

•. . Hoe genuttigtword. ibid.

Martinvas het Eyland. 1 3
. . De Schipperwil Martihvasniet
aandoen, en waarom. ibid.

EAafcarènas het Eyland , befchree-

ven. Ziet op het woord Eden
,

zijnde een en het zelfde Eyland.

Mauritius het Eyland hoe ver van

y z e r,
Rodrigue gelegen

69Onze Reyzigers maken een
vaartuyg om na Mauritius over te
fteeken.

,, , . ,
7o en 00

Ontdekken het Eyland Mauri-
tius.

. . Varen langs de kuft heen ,ko-
men by eenige hutten, en worden
wel onthaald. 94

. . De inwoonders van Mauritius
hoe haar geneerén. ibid.
. De Gouverneur van dit Eyland
wie is. $>$ én hoe hyonzeReyzï-
gers onthaald. ibid.

* . Mauritius het Eyland nader be-
fchreven ten op zigt van zijn hoog-
te

‘
.. *14

• . Zijn Havens. ibid.
. . Garnizoen. ibid.

. , Zyn Grond. ‘
ibid.

. , Zwarte en rode Ebbebomen. ib.

. . Ananas. 125

. . Bananas. ibid.

. s Andere Bomeni ibid.

. . Strontboom, en wat Ongemak
onze fchrijver daar eens van kreeg.

ibid.

. . Gevaarlijk bofch, 126

. . Hoe den Commandant daar
eens in verdwaalde. ibid.

. . Schadelykheyd der Apen. 126

. . Zoo genaamde Vlakte, en wat
daar waft. ibid.

. . Moejelijkheyd voor de Com-
pagnie om de vrugtenafte halen.

126
. . Aardappelen. 127
. . Waarom op dit Eyland geen
rijft gebouwd word. ’

- ibid,

. . De Harten , Bokken
, en Gey-'

ten. ' 127
. . Stieren, Koeyen wilde , Paar-
den. ibid.

. , Het gevolte. j*8
2 . . De



B L A D - W Y Z E R;
-

'• De Orkanen aldaar nooyt als

op den 9 Februari.* 1Z9
. . Wanneer men op Mauritius
zaayc.

,
ibid.

Meloenen van verfcbcyde aart op het
Eyland Diego-Ruys befchreven.37

Meeuwen befchreven. 18
Mieren maaken te Batavia hare nes-

ten in ’t boven-end van de Rot-
tingen uy t zeekere vette aarde. 1 34

Muggen op het Eyland Rodrigue in

groote menigte. f7
. Vallen zeer laftig

,
en beder-

ven de kolt. ibid,

. . Hebben den baft vol levendige
wormen. ibid.

N.
’c ’^^antifcb-Ediil wanneer herroe-

pen. 1
Negers en Negerinnen die fchoon

zijn te Batavia. 160
. . Worden van Guinea daar niet

gebragt, en waarom. ibid.

. . Van de Godsdienft der Negers
van Madagafcar en Ceylon. 174

. . Hun ongeluk in vrydom. ibid.

en i7y
O.

£\ejlers op het Eyland Diego-Ruys,
en hoe gegeten worden. 49

Olie van Schildpad is een genees-
middel voor veelerley qualen. 26

Onrufi een kleyn Eylandje by Bata-
via befchreeven.

Ooftindifcbe Compagnie hoe ver bare
magt uytftrekt. 1 41

Orkaan op Zee. . xo
. . Ware voorteekenen der Orka-

nen. iz
. . Derzelveronftuymigheydophet
Eyland Rodrigue. 61

. . Orkaan op het Eyland Mauritius
nooyt als op den 9. February. 129

Orkadifche Eylanden. 4
Oranje-Bomen op het Eyland Eden

in overvloed. 2$
. . Soete en fuure op het Eyland
Mauritius befchreeven. 124

P.

T)aarden wilde op het Eyland Mau-
ritius befchreeven. 127

Padden worden niet gevonden op ’t

Eyland Mauritius. 118
Pagoden , of Afgods-Tempelen der
Chineefen te Batavia , befchree-
ven. 134

Palingen zeer goed op Diego-Ruys. 39
. . Z.ijn zoo zwaar, dat men met
zijn tweën eene modi weg dragen.

ibid.

. . Zijn ligt te vangen met een har-
poen. ibid.

Paltn-Bomen op het Eyland Eden. 26
. . Op het Eyland Diego-Ruys. 40
. . Hoe men het nat daar uyt
krijgt. 41

. . Hoe dezö Boom flerft. ibid.

Papcgayen op het Eyland Rodrigo
befchreeven. $-4

Paretuvier een zeer zeldfame Boom
befchreeven. 44

. .Zijn b!ad,bloeflem, en vrugt.i#.

Pajfaat-xoind by de Canarifche Ey-
landen , by blijvende tot de hoog-
te van negen graden. $•

Paviljoen een zeer zeldfame Boom
hoe zig van buyten opdoer. , 67

\ . Hoe van binnen gdteld is. ibid,
Deflelfs vrugr. ibid.

Philofopben der Chineefen waarom
zoo zeer tegen hare Koningen
zijn. 145*

Piek van Canarien. 5
Pieter TljomaJ'z. maakt een hut op

het Eyland Diego-Ruys. 3a
. . Zijn verder bedrijf aldaar. 35

Pier-
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Pierrot Reysgenoot. 4
Plutoos wat voor flag van Vogelen

,

en waar gevonden worden. 114.

. . Waar ze haar onthouden So-
mers en Winters. ibid.

. . Hoe ze broeyen. ibid.

. . Zyn vet , maar van een viefe
- fmaak. ibid.

Portugeefen wanneer het Eyland E-
den eerft :ngenomen hebben. 25

Prieflers der Chineefen hoe gekleed
gaan. iyi.

. . Hoe deChineefePrieftersgods-
dienft oeffenen. 154

. , Wie, enhoezy aanbidden, ib.

. Bidden eenigzins den Duyvel
aan , en hoe. ibid,

. . Zy gelooven den opperden Al-
magt. 155-

. . Hoe zy hunne Goden kaftyden.

ibid.

Putooren wat voor flag van Vogelen,
en waar gevangen worden. jg

. . Wilde op het Eyland Mauri-
tius. 127

Quêtte [du] ruft twee fcheepen nvt.

2

. . Maakt een nette befchry-

vinge van het Eyland Mafcarenas
of Eden. 24, 25 , 26

Quikjleert ontrent zoo groot als een

Duyf op het Eyland Diego-Rnys,

. . Zyn coleur , grootte , en ge-
ftalte. ibid.

. . Nemen de Reyzigcrsde bonnet-
ten van ’c hoofd. ibid.

R.
T) « van Batavia befchreeven. 13^
•^Reêa in mcenigte op. het Zout-

Eyland. 7
Regen waar , en waarom fomtyds

brak is. 23
Remrt, wat voor flag van vis. tz

. . Worden van tweederley flag ge-
vonden

, en waar in verfchillen. 63
Requins. ziet op het woord Zee-bon-

den.

Reusvogels wat voor flag van Voge-
len, en waargevonden worden. 27

Reuzen zekere vogels op Mauritius,
wiens hoofden zes voet hoog ftaat.

128
. . Hebben lange beenen en hals. ib.

• . Zyn verdere gedaante befch re-
ven. ibid.

Rhenoceros wat voor een beeft be-
fchreven, en waargevonden word.

,
1 66

Rhenoceros op het Eyland Java be-
fchreven.

Robben-Éylaitd befchreven, ig
. . De Bewoonders hoe hare hut-
jes bouwen, enzig behelpen moe-
ten.

.
ibid.

. . Dit Eyland nader befehreven.

Ïd3
Robert Anfelmi reysgezel , waar ge-
booren , en van watAmbagt.

Rodrigo het Eyland. ziet Diego-Ruyr.
Roomfgezinden te Batavia hebben vol-
komen vryheid van confcientie.13^

Rotten zyn nietop hetEylandEdec
en waarom. * 24

Rotten op het Eyland Rodrigue. yg
. • • Waarom de Rotten op de Ey~

landen van America hebben kon-
nen zyn voor dat’er Schipvaart
was. ibid.

. . Hoe de Rotten verdreven wor-
den- • ibid.

- . Op het Eyland Mauritius, doen
grote fchade aan de zuykerrieten ,
en vreten aldserten en bonen op.

12S
Rots ontrent het Eyland Mauritius,

daar onze Reyzigers op gebannen
wierden, 101,102^

3£a 3
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Rtidolf Diodaat , Gouverneur van het

Eyland Mauritius, hoe onze Rey-
ligers ontfangd. 95

RupJ'ey op het Eyland Rodrigue,

doen groote fchade. 61

. . Ook op Mauritius- Eyland. 128

Rijft , waarom niet op Mauritius ge-

bouwd word. 117

. * in overvloed te Batavia. 136
S.

Ccbelpen zeer fchoon op’ het Zout-
^ Eyland. 9

. . Op het Eyland Eden. 26

. , Venus-Schelpen. 114,

Schildpadden op het Zout-Eylind. 7
. . Schildpadden van vijfhonderd

pond, hoe gevangen worden. S,

9

. . Schildpadden zeer zeldzaamop
het Eyland Eden. 26

, . Land-Schildpadden op het Ey-
land Diego-Ruys > befchreeven.4y

. . Zee-Schildpadden, en derzel-

ver nuttigheyd. 46
. . Schildpad gqvonden hebbende
honderd en vijftig eyeren. 114

Scorpioenen op het Eyland Rodrigue,
zijn niet gevaarlijk. 62

Sententien van Confucius. 145
, . Wat kragt deze Sententien op
de gemoederen der Chineefen heb-

ben. 149
Serpenten zijn niet op het Eyland

Eden, en waarom. 24
. , Ook niet op Mauritius-Eyland.

128
Slang van fellig pond

,
gevangen

,

en gegeeten* , UI
. . Wat onze Reyzigers vooronge-
mak kreegen met deze flang te

eeten. ihid,

. . Slang van agt voeten lang komt

pp la Café aan , maar word getrof-

fen en gedood. 139.
. . Slange van byna vijftig voeten

ihid.
Slaven op welke wijze gemeenlyk

geftraft worden. nj.
Solitaire wat voor flag van Vogel , en
waar gevangen word. 50. Der-
zelver gdlalte. ihid. Konnen niét
vliegen , en waarom, ihid. Het
Mannetje en Wijfje befchreeven.
5° > ft

1 - Derzelver fchoonheyt
waar inbdlaat. yi. Konnen nooyt
tam gemaakt worden, yi, Hoe ze

' hunne nellen maken. ibid. Zeld-
faam bedrijf dier bedien als ze
broeyen. ihid. Wat ze doen als hun
jong groot is; en hoe die bedien
uyrgetrouwt worden, pz. Gedag-
ten van den Schrijver daar over.
ibid. Nadere bcfchrijving van de
Hennetjes.

Sout-Eyland
j ziet Zout- Eyland.

Stadhuys op Batavia befchreeven. 133
Stinken een zeldzame Boom, be-

fchreeven. 4-
Storm op Zee. ai
Stronthoom op het Eyland Mauritius

befchreeven.

. . Wat ongemak onze Schrijver
eens daar van Kreeg, ibid,

T.
'T'afeiber

g

by de Kaap van de goe-A de hoop , befchreeven. 19
XailUfer een eerlyk en verlla ndig man

op de Colonie Drakdleyn. 169
. . Deflelfs fchoone Thuyn. ibid.

Teftard onderneemt van de Rots aan
land te gaan. 117. Zwarigheedpn
doen zig op. ibid. Maakt een Vlot.
Il8 Beloften Wat hyby zijn over-
komh zoude doen. ibid. Neemtaf-
fcheyd van zijn vrienden

, dog het
Vlot raaktjos en drijft weg. ibid.

Maakt heymelyk een leerc fchuyt-
je. 119. Vertrekt in der llilte,

en laat twee brieven agter. ibid,

In-

)
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Inbond daarvan. ibid Van hen, rU'rmuyz,»

, op bet Ey]a„d^
zyri zwaarder alseen hoen. zy. Oo
ilCt F.vla n rï T? ^ U ^ _ *

» «11 jl&Ul
is nobyt meer gehoord, ïzo. Hoe
hy miflehien is omgeraakt. ibid.

Thet-Huyfen te Batavia, 136
Tbule van de oude, is Hitland. 4
Timmerwerf van de Compagnie op

Batavia befchrecveo. 12^
Trittan het Eyland befchreeven ten

opzigt van zijn gelegenth^yd en
grootte. 0 ;

j,
* . Wat Viffen en Vogels zig daar
onthouden. ^

}h}g
Tureluren wat voor flag van Voge-

Ien, en waar gevangen wordenf 5-

fygers zijn op het Eyland Java van
eenongemeenegrootre.

139
. . Aan de Kaap, van wat flag. 166
• . Prannie voor die een Tyger
dood.

I(5y
V.

\Tdllean Capiteyn van ’t Schip on-
r zer Reyzigers, handelt trouw-
loos met baar.*96 e« vervolg.

Vaftenavond hoe van de Chineezen
gevierd word. j-2

Venusfcbelpcn
, gevlakt als een Ty-

^ger, waar gevonden worden. *14
Vertomannus van een grote mifllag

^
overtuygt. ,59

Vifjen vliegende waar gevonden wor-
den, hoe groot ze zyn , tn van
Vat coleur en gedaante. 6 . Zyn
van fmaakbyna alseen Haring, tb.
Zijn zeer vleesachtig. ibid.
Waarom ze liever in de lugtalsin
t water zyn. • ihlds

Vlakte op Maüritius befchreven. i2tf
• Wat daar waft. ibid.

i lees van wat flag te Batavia ver-
kogt word.

j 37
• * Deffelfs prys. ibid.

Hees word byde Chineefen eerft van
de vleeshouwers gezegend eer het
te koop gefteld word. iyy

Rodrigo hoe groot. 55.Hebben vleugels van byna twee
voeten ]ang . ib}d Worden van de
Hollanders op Mauritius gegeten.
tbid, De Vleermuyfen nemen ha-
re jongen overal mee, tot datze
vliegen konnen. ibid.

vlooyen waarom niet gevonden wor-
den op ’t Eyland Rodrigue yg.

• • Ook niet op ’t Eyland Mauri-
tuis. llS

Voorjlad te Batavia en derzelverln-
woonders befchreven. 134

v rouwen zyn te Batavia zeer trots,
en wraakgierig, en waarom. 143
Gaan altyd met een Slaafageer zig.
ibid. Die der Chinefen worden noyt
gezien. 152. Hebben kleyne voe-
ten , en door war middel zy de voe-
ten kleyn weten te houden. ibid.

Vrouwen javaanfche van wat aart en
imborft zyn. 197. Bedienen haar
van miflnedrankjes. ibid. Sommi-
ge onder haar zyn ganfeh nietlee-
lyk. ibid. Zyn ongemeen zinde-
lyk. 158. Gebrek in de Javaanfche
vrouwen , en onderdanigheyd voor
hare mans. ibid. Hoe zy gekapt en
gekleed gaan. ibid. Wanneer ze
een Chriften trouwen , trouwenze
de Religie ook. if 9 - Trouwen

r
eenvoudig. ibid.

Vroiwey der Hottentotten, zvn on-
r7g-

'

171
• . Vies gezigt hunner borften. ih.

W.
Xfjalvife» dragen hart joagen in

deiv buyk. y. Ontmoeten on-
ze Reyzigers op zee.' 14. Watby
deze ontmoeting onzen fchryver in
den zin quam. ibid. Belagchelyke
gedagten van Aloyfie Cadatnufto

on-
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ontrent de WalvilTen. i 1

,. Jonas

heeft wel van een Walvifch kon-

nen ingellokt zyn geweeft, en waa-

rom. ib. Zeer groote Walvifch. ib.

Waterfeefi der Chineelen , waar in

bellaar, en hoe ge viert word. Ifi.

Water-meloetien op het Eyland Die-

go-Ruys befchreven. ?7
Watervallen zyn zeer aangenaam op

het Eyland Diego-Rays. 19

Winden alle vierfpannen zamen, en

wat’er gebeurd. ii

Wyn word op de Kaap van goede

Hoop alleen van de Compagnie
verkoft, en voor watprys. idy

Wyngaarden en derzelver vrugtbaar-

heyd te Batavia befchreven. xjd.

en 104

Wcyt op het EylandDiego-Ruys keert

rot onkruyd. 37. En redenen hier

van. ‘bid.

Z

Zee-braajfems befchreeven. 6

. Vervolgen de vliegende vif-

fen. .
iM.

, . worden vervolgt van de Zee-

zwytien. , ‘bid.

. . Zeebraaffems nader befchreven.
io

Zee-bonden zeergroot ontrent het Ey-

land Rodrigue. 6a

Zee-koe befchreven ten opzigt van

zyn gedaante, coleur, en andere

merkwaardigheden. >8

. . Zy hebben groote ogen, lange

flagtanden ,
en een omgekrulde

fnuyt. ibid. ziet ook 47 en 48

Zee-Krabben by ’tEyl. Rodrigue, óo

Zeelamprey wat voor flag van vis. 6z
. . Worden van tweederley llagge-

vonden , en waar in van malkan-
der verfchillen, <*3

Zee-Leeuwerken befchreeven. ƒ
Zee-Ealingtn op Diego-Ruysbtfchre-

ven. 49
. . Laten zig gemakkelijk vangen,
en waarom. ibid.

Zee -Schildpadden op het Eyland Die-
go-Ruys. . 46

. . Derzelver nuttigheyd. ibid.

. . Hoe ze gevangen worden, ib.

. . Hoe veel eycren zy te gelyk
leggen. ibid.

. . Worden door de hitte der Zon
uytgebroeyt. 47

. . Haar aas. ibid.

Zee-vcgtls in zeer groote meenigte.

. . Leggen nooyt dan een eyt’ef-

fens, en dat driemaal in hetjaar.’

ibid.

Zee-Wolven ontrent het Eyland Tri-
ftan befchreeven. 17

Zee-zwynen vergaderen als eenheyr-
leger. 5

'
. Hoe gevangen worden. ibid.

. . Dragen hare jongen in den buyk.
ibid.

. . Haar vlees is traanagtigen vies

van fmaak. ibid.

Ziektens op Batavia , welke meeft

in zwang gaan. 13?
Zout-Eyland befchreven, ten opzigt

van zyn gelegentheyd
,
gedierte

en Yiden. 7
. . Waarom dit Eyland dus ge-

naamt word , aangetoond. S

E Y N D E.
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